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Hoge snelheid mogelijk oorzaak
1 Dode en 4 personen zwaar 
gewond na ernstig ongeval
Aalsmeer - Rond acht uur heeft 
zondagavond 30 oktober op de Bur-
gemeester Kasteleinweg een ern-
stig ongeval plaatsgevonden. Een 
Poolse auto met vijf inzittenden is 
door nog onbekende oorzaak van 
de weg geraakt, over de kop gesla-
gen en tot stilstand gekomen tegen 
de brug. Van de Audi was slechts 
een ‘pakketje’ over. Alle hulpdien-
sten waren snel ter plaatse. Politie, 
brandweer, ambulances en eenhe-
den van de Koninklijke Marechaus-
see verleenden hulp. Ook een trau-
mahelikopter werd gealarmeerd en 
een Mobiel Medisch Team assi-
steerde de ambulanceverpleegkun-
digen. 
De brandweer heeft vijf personen, 
die bekneld zaten, uit de auto ge-
haald. Een persoon heeft de bot-
sing niet overleefd. Hij is aan zijn 
verwondingen overleden. Vier inzit-
tenden raakten zwaar gewond en 
zijn per ambulances met spoed naar 
verschillende ziekenhuizen ver-
voerd. Twee van hen verkeren in kri-
tieke toestand. Eerst werd aan vier 
personen in de auto gedacht, maar 
volgens een melding zaten er vijf 

mensen in de auto. Hierop werd di-
rect door een brandweerteam een 
onderzoek in en rond het water in-
gesteld. Mogelijk was deze inzitten-
de uit het voertuig geslingerd. De 
vijfde persoon is uiteindelijk onder-
in het totaal verwrongen voertuig 
aangetroffen door een brandweer-
man en na fl inke inspanning bevrijd. 
Volgens een getuige reed de auto, 
die totaal vernield is, met heel hoge 
snelheid. De zwarte Audi kwam van-
af Hoofddorp Aalsmeer binnen ‘ra-
cen’. De politie doet onderzoek naar 
de exacte oorzaak van het ongeval 
en roept getuigen op zich te melden 
via 0900-8844. Ook hoopt de politie 
op meer informatie over de vijf inzit-
tenden. Eén van hen is een 28-jarige 
man van Poolse afkomst. Van de an-
dere vier inzittenden is de identiteit 
niet bekend. De weg is lange tijd, tot 
zeker half vier in de nacht, afgeslo-
ten geweest wegens bergingswerk-
zaamheden en herstel van de scha-
de aan de brug en de weg. Het ver-
keer werd omgeleid via het Centrum 
en aan de andere kant van de brug 
over de Ringvaart via de N201.  
Foto’s: Marco Carels

De Oude Veiling wordt weer één, muur gaat eruit!

Bibliotheek van nu naar 2025
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft afge-
lopen dinsdag 25 oktober de nieu-
we bibliotheekvisie vastgesteld. De 
visie is tot stand gekomen onder ge-
meentelijke regie, maar er is nauw 
samengewerkt met de Bibliotheek 
Amstelland. Het resultaat is een ge-
zamenlijk gedragen gemeentelijke 
visie waarbij ook de kennis en ex-
pertise van de bibliotheek ten vol-
le is benut. In de nieuwe visie wor-
den keuzes gemaakt, passend bij de 
ontwikkelingen in de bibliotheek-
sector en de lokale context van 
Aalsmeer. 
In Aalsmeer is de bibliotheek ge-
huisvest in het aanverwante gebouw 
van De Oude Veiling in de Markt-
straat. Samen met de gemeente en 
diverse maatschappelijke partners 
beoogt de Bibliotheek Amstelland in 
De Oude Veiling een centrale cultu-
rele en maatschappelijke huiskamer 
te realiseren, waar iedereen mee-
doet en waar inspiratie, ontplooiing 
en ontmoeting centraal staan. Dit in 
samenwerking met andere maat-
schappelijke partners. 
Om de publieksfunctie van alle or-
ganisaties te ondersteunen is het 
toevoegen van een horecafunctie 

in De Oude Veiling nadrukkelijk in 
beeld.
Om de beoogde culturele en maat-
schappelijke huiskamer in De Oude 
Veiling en een bij de bibliotheekvi-
sie passende programmering te re-
aliseren, is het van belang om een 
open verbinding te realiseren tussen 
de ruimte van de bibliotheek en De 
Oude Veiling. Het wordt dus weer 
één gebouw. De bezoekers kun-
nen zich bewegen in verschillende 
ruimten. Er zal ruimte ontstaan voor 
verbinding in de programmering en 
ontdekking en interactie, voor jong 
en oud.

Huiskamer met geschiedenis
Gezien het pand waarin de bibli-
otheek is gehuisvest en de inte-
ressante geschiedenis van De Ou-
de Veiling, wil de bibliotheek sa-
men gaan werken met de Stich-
ting Oud Aalsmeer en de Histori-
sche Tuin om in de programmering 
en collectie aandacht te gaan ge-
ven aan de lokale geschiedenis voor 
het gebouw, de eerste bloemenvei-
ling in Aalsmeer. De bibliotheek wil 
ook een breder cultureel aanbod 
gaan presenteren, waaronder cur-
sussen en lezingen op het gebied 

van taal, literatuur en mediawijsheid 
en de bibliotheek kan een centrale 
rol gaan innemen door de overkoe-
pelende culturele programmering te 
regisseren. De nieuwe bibliotheek-
huiskamer zal ruime(re) openings-
tijden krijgen.

Poort tot culturele sector
De bieb is veelal (of zou moeten 
zijn) de poort tot de culturele sector 
binnen de gemeenschap. Een spil in 
het web waar allerlei initiatieven en 
organisaties rondom cultuur bij el-
kaar komen. Bibliotheek Amstelland 
gaat verder met het uitwerken van 
het gewenste toekomstperspec-
tief, uiteraard in samenwerking met 
de gemeente en andere betrokken 
partners. Kern van de opdracht is: 
Het stimuleren, ondersteunen, faci-
literen en toerusten van burgers om 
mee te kunnen doen en bij te kun-
nen dragen aan de moderne ken-
nissamenleving.
De visie ‘De bibliotheek van nu 
naar 2025’ is weliswaar goedge-
keurd door het college, maar het 
laatste woord is aan de gemeente-
raad. Wanneer de visie in vergade-
ring besproken gaat worden, is nog 
niet bekend.

Hoe val jij op 
in het donker?

Win een prijs!

Zie verderop in deze krant

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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Feest volgende week zaterdag 
Sinterklaas is in aantocht!
Aalsmeer - Sinterklaas komt met 
zijn Pieten weer naar Aalsmeer. 

De goedheiligman heeft de burge-
meester en het ontvangstcomité la-

ten weten op zaterdag 12 novem-
ber naar het Centrum te komen. De 
planning is dat hij zijn boot om 14.00 
uur afmeert in de tuin van het zorg-
centrum in de Kanaalstraat. Daar-
na volgt een route door de winkel-
straat en is molen De Leeuw de plek 
waar de Pieten hun voorraad peper-
noten zullen gaan aanvullen. Uiter-
aard wordt uit Spanje ook een fl in-
ke voorraad snoepgoed meegeno-
men, zodat onderweg alvast getrak-
teerd kan worden. De Sint en de 
Pieten hopen dat vele kinderen hen 
komen begroeten. Na het ‘rondje’ 
Centrum wordt Sinterklaas offi cieel 
welkom geheten door burgemees-
ter Jeroen Nobel en gaan de Pieten 
met de kinderen een gezellig feest-
je vieren. Ook voor deze party in het 
gemeentehuis worden alle jeugdige 
inwoners uitgenodigd! Nog 9 nacht-
jes slapen… Spannend!
Foto: www.kicksfotos.nl

“We hopen dat u naar ons luistert”
89 Handtekeningen voor 
Beschermd Dorpsgezicht
Aalsmeer - “We hopen dat u naar 
ons luistert!” Met deze woorden 
overhandigde Anneke Spaarga-
ren voor aanvang van de raadsver-

gadering afgelopen 27 oktober de 
handtekeningenlijst voor het bur-
gerinitiatief ‘Beschermd Dorpsge-
zicht Aalsmeer-Zuid’ aan burge-

meester Jeroen Nobel als voorzitter 
van de gemeenteraad. “Bang waren 
ze geweest en ze wilden iets doen”, 
sprak een woordvoerster van de in-
woners de volle gemeenteraadszaal 
toe. En daarmee bedoelde ze de ge-
dachten en gevoelens van de inwo-
ners van Aalsmeer-Zuid toen zij op 
de hoogte werden gebracht van het 
plan om een gedeelte van de Spoor-
laan te slopen. En hoewel dit plan 
nu 5 jaar in de ijskast is gelegd, was 
dit niet genoeg om de onrust bij de 
wijkbewoners weg te nemen. Want, 
ook de Freesialaan en Anjerlaan zijn 
genoemd als kandidaat voor sloop-
plannen. En wie zegt dat ook niet 
andere straten in deze wijk zou-
den verdwijnen? Met ondersteuning 
van de SP werkgroep Aalsmeer Ku-
delstaart zijn handtekeningen voor 
een burgerinitiatief opgehaald. Het 
zijn er uiteindelijk 89, van zowel be-
woners van de sociale huurwonin-
gen, van de koopwoningen en van 
mensen die op straat spontaan hun 
handtekening zetten. “Iedereen die 
zijn handtekening zette wil dat de-
ze wijk blijft zoals het is. Het is een 

echte Aalsmeerse wijk met een echt 
dorps karakter”, aldus de woordvoer-
ster. Maar niet alleen dat is voor de 
inwoners belangrijk: “Wat gebeurt 
er dan met mijn buurt, wat met mijn 
buurtjes, wat met mijn huis, mijn 
thuis?” Bij deze woorden werd er in-
stemmend door de groep aanwezige 
bewoners van de wijk geknikt. Met 
het overhandigen van de handteke-
ningenlijst verzoeken de wijkbewo-
ners dit burgerinitiatief om de wijk 
tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’ te ver-
klaren en op de agenda van de ge-
meenteraad te plaatsen. Het is nu 
nog niet bekend wanneer er over ge-
sproken gaat worden door de frac-
ties. De indieners hopen dat niet al-
leen de burgemeester, maar ook alle 
gemeenteraadsleden naar hen zul-
len luisteren. En dat zo één van de 
nog weinige, echt Aalsmeerse wij-
ken nog lang blijft zoals het is.
Foto: www.kicksfotos.nl

140 Kilometer 
op de N201

Aalsmeer - De politie heeft vrij-
dag 28 oktober in de ochtend een 
snelheidscontrole gehouden op de 
N201 bij Aalsmeer. De politie krijgt 
regelmatig klachten dat er bijzonder 
hard gereden wordt op deze nieu-
we provinciale weg. Agenten heb-
ben dit nu zelf ook (weer) gecon-
stateerd. Liefst 435 automobilisten 
die harder reden dan de toegestane 
maximumsnelheid van tachtig kilo-
meter per uur.
De hoogst gemeten snelheid was 
140 kilometer! Alle overtreders kun-
nen binnenkort de acceptgiro thuis 
verwachten. Hoe hoog zou de boe-
te zijn voor de persoon die met 140 
voorbij fl itste?
Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Astrid Klomp veldwerker 
voor Medair in Irak
Aalsmeer - Het noodhulpteam van 
Medair begint aan de volgende fa-
se van de inzet in Irak nu de militai-
re campagne om de stad Mosul te 
heroveren officieel is gestart. Door 
het offensief zullen op korte ter-
mijn naar verwachting zo’n 200.000 
mensen ontheemd worden en enor-
me behoefte aan noodhulp heb-
ben. Naar schatting zullen uiteinde-
lijk meer dan een miljoen mensen 
getroffen worden. Het is een uni-
cum dat een crisissituatie op voor-
hand bekend is. Medair heeft daar-
door toegang kunnen krijgen tot be-
langrijke locaties en goederen klaar 
kunnen zetten om de mensen te 
helpen, die het conflictgebied ont-
vluchten. Maar in werkelijkheid zal 
de nood in de komende dagen en 
weken waarschijnlijk groter zijn dan 
de beschikbare hulp.
Astrid Klomp uit Aalsmeer is één 
van de Nederlandse veldwerkers die 
voor Medair in Irak verblijven. “Van-
ochtend nog was ik op een locatie 
waar mensen op zoek zijn naar vei-
ligheid, dichtbij het front”, zegt lan-
dendirecteur Kieren Barnes. Hij zal 
de aanblik van een vrachtwagen vol 
vrouwen en kinderen op weg naar 
veiligheid nooit vergeten. “We heb-
ben plannen gemaakt en kaarten 
bekeken. We hebben onze medi-
sche teams en onze voorraden ge-
reed gemaakt. Toen ik de vracht-
wagen vol met mensen zag, wist ik 
waarvoor we het deden. Ze hadden 
niets, maar dan ook niets bij zich. Er 
waren zwangere vrouwen bij, oude-
ren, sommigen hadden zeer jonge 

kinderen bij zich. Ze zagen er alle-
maal heel moe uit. Ze hadden waar-
schijnlijk urenlang gelopen en op 
hun reis aanzienlijke trauma’s op-
gedaan. En daar zaten ze, in de zon. 
Dat we in staat zijn om in actie te 
komen, komt door het vertrouwen 
dat Medair heeft opgebouwd in re-
gio’s waar een toestroom van men-
sen verwacht wordt. Overal waar we 
werken, is het dankzij onze relaties 
dat we toegang krijgen tot de men-
sen die hulp nodig hebben”, ver-
volgt Barnes. “Als we niet geaccep-
teerd zijn door de autoriteiten en de 
gemeenschappen, dan zijn we ner-
gens. In een complex land als Irak, 
waar mensen op hulp zijn aangewe-
zen en tegelijk onderweg zijn, moe-
ten we erop kunnen vertrouwen dat 
onze medewerkers veilig hulp kun-
nen bieden bij dringende nood. Dat 
gaat alleen als we goed kunnen sa-
menwerken met lokale leiders en de 
autoriteiten.”

Aalsmeer in vroegere 
tijden in Inloopcentrum
Aalsmeer - Het inloopcentrum in 
gebouw Irene organiseert activitei-
ten voor (kwetsbare) ouderen. Elke 
maandag, dinsdag en donderdag is 
er een volledig dagprogramma met 
onder andere geheugentraining, 
bewegen, tekenen en schilderen 
en noem maar op. Op vrijdagoch-
tend is de deur open voor mensen 
die graag de multimedia bezoeken. 
Om de week af te sluiten staat de 
middag in het teken van een thema. 
De thema’s zijn tot het einde van het 
jaar bekend en worden gezien als 
een reis langs Schiphol, Rijsenhout, 
Haarlem en Amsterdam. Elke eerste 

vrijdag van de maand gaat het over 
Aalsmeer. Wim Roodenburg neemt 
de aanwezigen vrijdag 4 november 
mee naar de herfst en de winter in 
vroegere tijden. Mooie plaatjes van 
Aalsmeer zullen het beeldscherm 
passeren en natuurlijk wordt ie-
dereen uitgenodigd mee te praten. 
Vrijdag 11 november staat een film 
over Rijsenhout op het programma. 
Bent u senior? Dan bent u van har-
te welkom, u hoeft zich niet aan te 
melden, gewoon binnen komen lo-
pen tussen 13.30 en 14.00 uur in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
Voor informatie: 06-22468574.

6.628 euro in collectebussen 
voor brandwondenstichting
Aalsmeer - In de week van 9 tot en 
met 15 oktober collecteerden in heel 
Nederland meer dan 50.000 vrijwil-
ligers voor de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Ook in Aalsmeer 
en Kudelstaart gingen de collectan-
ten langs de deuren. En met succes! 
De opbrengst in Aalsmeer is 6.628,64 
euro. De opbrengsten van de collec-
te stellen de Brandwonden Stich-
ting in staat om haar werk voor men-
sen met brandwonden voort te zet-
ten. Ernstige brandwonden kunnen 
je hele leven op zijn kop zetten. Het 
medische traject, met tientallen ope-
raties, duurt soms jaren. Daarnaast 
zijn er de verwerkingsproblemen van 
het vaak traumatische ongeluk. En 
tot slot zijn het vooral de ontsieren-
de littekens die het leven van brand-
wondenslachtoffers moeilijk maken. 
Mensen met brandwonden worden 
vaak nagestaard, gemeden en soms 
niet voor vol aangezien. Daar moe-
ten zij mee leren leven. De Brand-
wonden Stichting helpt hen hierbij. 
Al meer dan 30 jaar voert de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar 
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij 
op drie fronten: Het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van 
de behandeling (door onderzoek) en 
het bevorderen van de psychosocia-
le nazorg en begeleiding. Dankzij de 
collecte kan de Nederlandse Brand-
wonden Stichting haar activiteiten 
voortzetten. Namens de plaatselij-
ke collecteorganisatoren dankt de 
Brandwonden Stichting alle collec-
tanten en gulle gevers in Aalsmeer 
en Kudelstaart voor hun bijdrage aan 
‘de strijd tegen de littekens’.

Collectanten gezocht
Voor volgend jaar kan de stichting 
nog nieuwe collectanten gebruiken.

Tevens is men op zoek naar een nieu-
we assistent voor het uitdelen van de 
bussen voor wijk Oost, Dorp en Zuid. 
Dus, zegt u na dit bericht gelezen te 
hebben: Ja, dat is wat voor mij. Meldt 
u zich dan nu alvast aan bij L.S. van 
Dam via 0297-323080, 06-18933287 
of lsvandam@caiway.nl.

Baan7 met Hester Zoutman
Aalsmeerderbrug - Op zondag 6 
november is er om 19.00 uur een 
Baan7 jongerendienst in de Levend 
Evangelie Gemeente. Baan7 wordt 
door en voor jongeren georganiseerd 
en is de plek om leeftijdsgenoten te 
ontmoeten en op een eigentijdse 
manier meer over God te leren. Het 
thema van de avond is ‘The voice of 
God’. Iedereen tussen 12 en 20 jaar is 
van harte welkom. Spreekster is Hes-

ter Zoutman, en is zoals zij zelf zegt 
‘al jaren verzot op alles wat met het 
koninkrijk van God te maken heeft’. 
Ze is event-manager en spreekster 
bij onder andere Youth Alive @ Op-
wekking, Dolorosa, RAW en Missi-
on-Net. Haar grootste verlangen is 
om zoveel mogelijk van Gods ko-
ninkrijk zichtbaar te maken op de-
ze aardbol. Ze is enthousiast om 
naar Baan7 te komen. Ze wil jonge-

Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst. Spreker: 
Hester Zoutman.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. H. van der 
Velde uit Voorthuizen en 16.30u. 
dienst met ds. J.W. Ploeg uit As-
peren.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

woordcommunieviering met N. 
Kuiper. In Karmelkerk: Zondag 
9.30u. Woordcommunieviering 
met J. Hoekstra m.m.v. kinder-
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. Woensdag 9 november 
9.30u. Eucharistievering. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. P.J. 
Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Op dinsdag 8 no-
vember 20u. met Hoite Slagter. 
Hoogtepunten uit het boek Job. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Op 7 no-
vember 20u. met evang. Kees 
Goedhart.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag dienst om 10u. met dhr. 

Piet Passchier.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Baby-

oppas en kinderwerk aanwezig. 
Spreker Bert Hoving.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. J. Markus. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. scholendienst met 

ds. Mirjam Vermeij. Collecte voor 
Jeugdwerk. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. kinderdienst met 
ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

J. de Goei uit Amersfoort. Orga-
nist: Th. Griekspoor. Om 18.30u. 
zangdienst met dhr. E. Kramer.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: 
M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 

Zondag 
6 november

Zangdienst in
de Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 6 november om 
18.30 uur staat er weer een zang-
dienst in het kader van ‘Zingen in de 
Dorpskerk’ op het programma. Deze 
keer wordt medewerking verleend 
door het bekende koor ‘Trumpets of 
the Lord’ onder leiding van Rob van 
Dijk. Dit koor, van ongeveer 80 le-
den, is al vaker te horen geweest in 
de Dorpskerk en deze optredens be-
loven weer veel moois voor de zang-

dienst van 6 november. Het koor zal 
een aantal bekende en minder be-
kende liederen ten gehore bren-
gen en ook de samenzang zal na-
tuurlijk niet ontbreken. Deze zal be-
geleid worden door Rob van Dijk op 
het prachtige Knipscheer orgel van 
de Dorpskerk. De dienst zal onder 
leiding staan van Eppo Kramer. Het 
belooft het weer een mooie en mu-
zikale avond te worden. Graag tot 
zondag 6 november in de Dorpskerk 
van Aalsmeer in de Kanaalstraat 12. 
De aanvang is 18.30 uur, de deuren 
zijn om 18.00 uur geopend. De toe-
gang is, zoals gebruikelijk, gratis.

Zondag inloop 
voor 65+

Aalsmeer - Zondagmiddag 6 no-
vember is de maandelijkse Inloop 
voor ouderen in de Zijdstraat 55 
(Doopsgezinde Kerk) van 15.00 tot 
16.30 uur. Het thema voor de Inloop 
is ‘Het wonder van nieuw leven’. Er 
klinkt een verhaal, er wordt een lied 
gezongen en er wordt geluisterd 
naar muziek waar het thema ook in 
door zal klinken. De inloop begint 
met een kopje koffie of thee en de 
ontmoeting met elkaar. Steeds vaker 
weten mensen de weg naar de ‘In-
loop’ te vinden. Die weg is voor alle 
65 plussers uit Aalsmeer en omstre-
ken. Er wordt een vrijwillige bijdrage 
van 2 euro gevraagd. Allen van harte 
welkom! Voor vragen: Ellen van Hou-
ten, 06-14144344, ouderenpastor.

Oranje Fonds zoekt maatjes
Aalsmeer - Het Oranje Fonds is op 
zoek naar maatjes in Noord-Hol-
land. Maatjes zijn onmisbare vrijwil-
ligers die iemand een steuntje in de 
rug bieden. Omdat de vraag op dit 
moment groter is dan het aanbod, 
staan veel Noord-Hollanders die 
een maatje nodig hebben op een 
wachtlijst. Het Oranje Fonds vindt 
dat daar snel verandering in moet 
komen en voert daarom vanaf 31 
oktober twee weken lang campag-
ne om nieuwe vrijwilligers te vinden. 
Iedereen die maatje wil worden kan 
zich aanmelden op www.ikword-
maatje.nl.
 
Verschillende soorten maatjes
Er zijn in Noord-Holland diverse or-
ganisaties die verschillende soorten 
maatjes zoeken. Bijvoorbeeld ma-
tjes die mensen uit hun sociale iso-
lement halen door samen een kop-

je koffie te drinken, een museum te 
bezoeken of te sporten. Maar er zijn 
ook maatjesprojecten die zoeken 
naar vrijwilligers die mensen Neder-
lands leren of die kwetsbare gezin-
nen ondersteunen.
 
Onschatbare waarde
Het Oranje Fonds zet zich sinds 
2006 extra in voor de vele maatjes-, 
mentor- en coachprojecten in het 
land. Ronald van der Giessen, direc-
teur Oranje Fonds: “Een maatje is ie-
mand die een enorm verschil maakt 
in het leven van een ander. We ho-
ren vaak van maatjes dat zij veel te-
rugkrijgen voor het vrijwilligerswerk 
dat zij doen: waardering, vriend-
schap. Dat maakt maatje zijn zo 
mooi, beiden ontvang je iets van on-
schatbare waarde. Op www.ikword-
maatje.nl is er voor iedereen een 
passend maatjesproject te vinden.”

Ontmoetingsplek Aalsmeerse veteranen

Uitnodiging voor eerste 
Veteranensociëteit
Aalsmeer - Het Veteranencomité 
van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer 
en gemeente Aalsmeer nodigen 
veteranen en oud-militairen uit 
voor de eerste bijeenkomst van de 
Aalsmeerse Veteranensociëteit op 
vrijdag 11 november om 17.00 uur in 
Fort Kudelstaart aan de Kudelstaart-
seweg 96. Veteranen hebben inmid-
dels een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Geïnteresseerden kun-
nen zich nog tot en met maandag 
7 november aanmelden bij Geor-
ge Lucas op veteranenaalsmeer@
gmail.com of telefoon 06-15619774. 
George Lucas: “Tijdens de bijzonder 
goed ontvangen Aalsmeerse Vete-
ranendag op 4 juni gaven vele vete-
ranen aan behoefte te hebben aan 
ontmoeting, gezelligheid en saam-
horigheid. In vele gemeenten ge-
beurt dat al langer. Als Veteranen-
comité Aalsmeer hebben we nu de 
handschoen opgepakt om een aan-
zet te geven voor zo’n ontmoetings-
plek voor Aalsmeerse veteranen.” 
Burgemeester Jeroen Nobel ont-
vangt de veteranen om 17.00 uur 
in Fort Kudelstaart. Natuurlijk zijn 
ook familieleden en begeleiders van 
harte welkom. Na een bijzonder in-
teressante rondleiding met gids 

door Fort Kudelstaart kunnen de ve-
teranen bij een hapje en een drank-
je nader kennis maken met elkaar 
en bespreken hoe zij de Aalsmeer-
se Veteranensociëteit verder willen 
invullen. Hoe vaak en waar wil men 
bij elkaar komen, is het alleen voor 
de gezelligheid of worden er bij-
voorbeeld sprekers uitgenodigd of 
excursies georganiseerd, wie wil in 
het Veteranencomité meedenken en 
meehelpen organiseren enzovoorts. 
Parkeren kan aan de achterkant op 
het terrein van Fort Kudelstaart. Het 
fort is goed toegankelijk voor ge-
bruikers van rolstoel en rollator. Be-
geleiders zijn uiteraard welkom. Het 
indrukwekkende Fort Kudelstaart 
maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam. Het Fort is in 1906 op-
geleverd als onderdeel van de ver-
dedigingslinie rond Amsterdam. De 
Stelling van Amsterdam staat in z’n 
geheel op de UNESCO Werelderf-
goedlijst. Recent verwierf de ge-
meente Aalsmeer het eigendom van 
het fort. Met de plannen voor her-
ontwikkeling wil de gemeente de 
watersport in Aalsmeer bevorderen, 
de beleefbaarheid van het Fort ver-
groten en de cultuurhistorie verster-
ken. 

ren uitdagen om na te denken over 
het thema ‘The voice of God’. Want, 
hoe kun je Gods stem horen? En hoe 
klinkt dat? Wil je hierover meer we-
ten? Kom dan zondag 6 november 
naar Baan7. Baan7 wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer info op facebook.com/baan7.
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Muziek/Toneel
Donderdag 3 november:
* Sexy dansers van Thunder from 
Down Under in Crown Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Dj-contest Hardcore Reload, 19.30 
tot 23.30u. in N201, Zwarteweg.
Vrijdag 4 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 20.30u.
* Bandbrouwerij in N201, Zwarte-
weg van 20.30 tot 00.00u.
Zaterdag 5 november:
Cindy Peres and the Blues Heretics 
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* Rijzenspelers brengt klucht ‘Kop-
pen Dicht’ in De Reede Rijsenhout. 
Ook op 11 en 12 november v/a 20u.
* Band Anchor Creek live in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 6 november:
* High Tea met popkoor Soundsati-
on in de Spil, Kudelstaart v/a 15.30u.
* Klassiek concert Animato Kwartet 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg vanaf 15u.
* Mirage brengt tribute to Fleetwood 
Mac in The Shack, Schipholdijk 253 
in Oude Meer vanaf 16u.
Vrijdag 11 november:
* The Wild Romance in Down Town, 
Studio’s Aalsmeer vanaf 20.15u.
* Revue Toneelvereniging Kudel-
staart ‘D’r op of d’r onder’ in Dorps-
huis vanaf 20.15u. Ook op 19, 25 en 
26 november. 
* Sjors v/d Panne met band in Gent-
lemen’s Place, Zijdstraat 64 vanaf 
20u. Aanmelden verplicht.
Zaterdag 12 november:
* ACOV voert Messiah van Handel 
uit in de Bloemhof, Hornweg, 20u.
* Caritas zingt met Remco Hakkert 
in Oosterkerk, Oosteinderweg, 20u.
* Guilty Pleasure Night in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
* Ben’s Metalfestival in N201, Zwar-
teweg met 7 bands. Vanaf 14.30u.

Films
Vrijdag 4 november:
* Jeugdfilm ‘Uilenbal’ om 14.30u. in 
Bioscoop Aalsmeer. Ook ‘Harten-
strijd’ 19u. en ‘Inferno’ 21.30u.
Zondag 6 november:
* Kinderfilm ‘Geblaf op Sint’s pak-
jesboot’ in Bioscoop om 11.15u. Ook 
‘Trolls’ 14.45u. en ‘Bridget Jones’s 
Baby’ 21u.
6 en 9 november:
* Film ‘Fataal’ in Bioscoop Aalsmeer. 
Zondag en woensdag om 18.45u. 
Dinsdag 8 november:
* Dinsdagmiddagfilm voor ouderen: 
‘Amy’ in Bioscoop Aalsmeer, 13.30u.
Woensdag 9 november:
* Film voor ouderen, klassieker van 
Wim Sonneveld in grote zaal Zorg-
centrum Aelsmeer vanaf 14.30u.

Exposities
Zaterdag 5 november:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
5 en 6 november:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a 
10.00 uur. 
* Landelijke atelierroute. Open 
huis bij Sunny Neeter in atelier aan 
Hornweg 196d. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.
10 tot en met 12 november:
* Tentoonstelling konijnen, kippen 
en cavia’s in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan. Opening donderdag om 
19.30u. Open: vrijdag 10 tot 18u. en 
zaterdag 10 tot 16u.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysio-
praktijk Kudelstaart. 
* Kunstwerk van de Kunstploeg ‘Aan 

Tafel’ in gemeentehuis. Te zien tij-
dens openingstijden.
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden. 
Tot en met 4 december:
* ‘Starting over Late’, expositie in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u.

Diversen
Donderdag 3 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
3 en 4 november:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 4 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 5 november:
* Lezing ‘No balls at all’ in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug vanaf 13u.
* Koppeltoernooi bij Sjoelclub 
Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Zondag 6 november:
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde 
kerk, Zijdstrat van 15 tot 16.30u.
Maandag 7 november:
* Vergadering en speelavond Allen 
Weerbaar in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 19.45u.
* Grote veiling en verloting Postze-
gelvereniging in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 20u.
* Vervolg videocursus bij Videoclub 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan vanaf 20u.
Dinsdag 8 november:
* Inloophuis Open Hof Kerk, Opheli-
alaan van 9.45 tot 11.30u.
* Foto’s en dia’s van Aalsmeer toen 
en nu in Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad vanaf 14.30u.
* Kaartavond bij Ons Genoegen in 
Meander, Clematisstraat v/a 19.30u.
* Klaverjassen bij Ons Aller Belang 
in Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 9 november:
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan,9.30-11.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingo-avond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan 43a vanaf 20u. Keuze: 1, 3 
of 5 kilometer.
Donderdag 10 november:
* Netwerken bij Borrel Aalsmeer in 
resto Flora Holland vanaf 17u.
* Competitieavond Sjoelclub in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Dialezing Groei & Bloei over ex-
treme flora in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 11 november:
* Info ‘Leven lang lezen’ in Biblio-
theek, Marktstraat, 10.30 tot 12u.
* Eerste bijeenkomst Veteranen so-
ciëteit in Fort Kudelstaart. Ontvangst 
door burgemeester om 17u.
Zaterdag 12 november:
* Aankomst Sinterklaas in Centrum, 
Kanaalstraat om 14u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 3 november:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis, raadskelder over be-
groting vanaf 20u.
Maandag 7 november:
* Wijkoverleg Oosteinde over Schip-
hol en meer in de Mikado, Catharina 
Amalialaan van 20 tot 22u.
Woensdag 9 november:
* Wmo-raad in vergadering in het 
gemeentehuis vanaf 15u.

Aalsmeerse Mannen met Klasse. Foto: Patrick Spaander, Foto de Boer

Vanavond voorstelling in Crown Theater

Aalsmeerse mannen met Klasse 
of boys from Down Under?
Aalsmeer - Dames opgepast! Zes 
prachtige mannen, spetterende mu-
ziek en een wervelende lichtshow, 
helemaal vanuit Australië speciaal 
voor de ladies in het Crown Thea-
ter Aalsmeer vanavond, donderdag 
3 november. Thunder from Down 
Under. 
Zes Aalsmeerse mannen dachten: 
“Dat kunnen wij ook!” En het re-
sultaat is een geweldige Facebook-
actie die vele positieve reacties en 
een bereik van bijna 6000 mensen 
heeft opgeleverd en twee winnaars 
van kaartjes voor de show. Wordt dit 
een nieuw jaarlijks evenement? De 
verkiezing van Aalsmeerse Mannen 
met Klasse van de Westeinderplas-
sen. Als lezer van deze krant mag u 
het zeggen. Stuur een mailtje naar 
info@crowntheateraalsmeer.nl. De 
eerste tien inzenders ontvangen so-
wieso een vrijkaart voor de voorstel-
ling Thunder from Down Under. 

Meet & Greet
Thunder from Down Under is een 
spetterende show met na afloop 
een Meet & Greet en misschien zijn 
‘onze mannen’ er ook wel! Kaar-
ten zijn online te bestellen via www.
crowntheateraalsmeer.nl en bij Es-
pago in de Ophelialaan, ’t Boekhuis 
in de Zijdstraat, Marskramer te Ku-
delstaart en aan de kassa van het 
theater vanaf een uur voor aan-
vang De kaartprijs is, speciaal voor 
de lezers van De Nieuwe Meerbode, 
vanaf twee stuks 30 euro per kaart. 
Aanvang is 20.00 uur. Zaal opent 
om 19.30 uur. Wil je voor de Meet 
& Greet nou niet in de rij staan? Re-
serveer dan de VIP-Meet & Greet 
voor 10 euro. Je mag dan als eer-
ste de zaal in, krijgt een glas pro-
secco en kan gelijk door om de jon-
gens te ontmoeten. Er zijn een be-
perkt aantal VIP-Meet & Greet tic-
kets beschikbaar; Op is op!

Pianogala en bluesmuziek 
in Bacchus dit weekend
Aalsmeer - De spanning stijgt, er 
wordt hard gestudeerd, de lat ligt 
hoog. Aanstaande vrijdag 4 novem-
ber is het jaarlijkse pianogala in cul-
tureel café Bacchus onder de be-
zielende leiding van Lisa Kaaijk. 
Een open avond voor muzikaal ta-
lent. Traditioneel staat de piano deze 
avond centraal, maar eigenlijk zijn 
gewoon alle instrumenten welkom. 
Kan je zingen, kom dan ook. Het re-
pertoire loopt uiteen van klassiek tot 
jazz en van folk naar pop maar ook 
de combinatie humor en muziek is 
toegestaan. Er mag gelachen, ge-
borreld en meegezongen worden. 
Kan jij ook iets, weet je iets bijzon-
ders, heb je altijd als eens op een 
podium willen staan? Je krijgt on-
geveer vijf minuten om jezelf spet-
terend te presenteren! Meld je dan 
aan bij lisakaaijk@hotmail.nl. Er is 
een flinke kans dat het program-
ma al vol zit! Bacchus in de Gerbe-
rastraat gaat open om 20.30 uur.

Cindy Peress live
Zaterdagavond 5 november trak-
teert Bacchus op de band Cindy Pe-
ress and the Blues Heretics met

Cindy Peress op gitaar en zang, Ja-
romir Fernig op sologitaar, Dan Joy-
ce op bas en Jon Martin op drums. 
Cindy staat bekend als een zeer ei-
genzinnige artieste. Als Amerikaan-
se muzikant is zij in 1979 naar Ne-
derland gekomen om hier haar car-
rière voort te zetten. Zij heeft dat 
mogen doen met veel grootheden 
uit de (inter)nationale muziekwe-
reld. Je zult haar niet vaak betrap-
pen op het spelen van bluescovers. 
Een gigantisch eigen repertoire 
maakt haar tot een bluesmuzikant 
die niet in het standaard bluesima-
go past. Je zou haar muziek dan ook 
meer kunnen scharen in de groep 
‘Cross-over’, terwijl zij ook als singer 
en songwriter graag gehoord wordt. 
Zij trekt als solo muzikant langs de 
podia, maar treedt ook zeer regel-
matig op met haar band. Cindy Pe-
ress is een werkelijke muzikant/en-
tertainer zoals je in Nederland nog 
maar weinig ziet. Wanneer zij op het 
podium staat, kun je niet om haar 
heen. Bacchus in de Gerberastraat 
gaat open om 21.00 uur. Rond 21.30 
uur begint het optreden. Toegang: 
Uw Gift

Dinsdagmiddagfilm: ‘Amy’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - De dinsdagmiddag-
film in Bioscoop Aalsmeer voor ou-
deren is 8 november ‘Amy’. De film 
Amy vertelt het unieke levensver-
haal van zangeres Amy Winehouse 
vanuit haar eigen perspectief. Met 
haar fenomenale stem en muzika-
le talent, behoort zij tot één van de 
grootste iconen van deze eeuw. Zel-
den is een documentaire met zoveel 
negatieve publiciteit omgeven als 
Amy, de film die regisseur Asif Ka-
padia maakte over het korte, hecti-
sche leven van jazz-zangeres Amy 
Winehouse (1983-2011). 
De film begint om 13.30 uur. Verza-
melen vanaf 13.15 uur in de hal van 
de Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 eu-
ro, inclusief een kopje koffie of thee 
met een lekker koekje.

Gevarieerd filmaanbod
Uiteraard presenteert Bioscoop 

Aalsmeer een gevarieerd filmaan-
bod voor alle leeftijden. Vrijdag 4 
november kan in het pluche van 
de sfeervolle theaterzaal in Studio’s 
Aalsmeer plaatsgenomen worden 
voor ‘Uilenbal’ om 14.30 uur, ‘Vam-
pierzusjes 2’ om 16.15 uur, ‘Harten-
strijd’ om 19.00 uur, ‘Maggie’s Plan’ 
om 20.00 uur en ‘Inferno’ om 21.30 
uur. Zondag 6 november opent de 
bios met ‘De Club van Sinterklaas & 
Geblaf op de pakjesboot’ om 11.15 
uur, ‘Storks’ om 12.45 uur, ‘Trolls’ om 
14.45 uur, ‘Peter en de Draak’ om 
16.45 uur, ‘Fataal’ om 18.45 uur (ook 
woensdag 9 november), ‘Elle’ om 
20.00 uur en ‘Bridget Jones’s Ba-
by’ om 21.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.bioscoopaalsmeer.
nl. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 en via bioscoop@studios-
aalsmeer.nl en zijn te koop in de ge-
zellige biosbar in het complex aan 
de Van Cleeffkade. 

Zondagmiddag livemuziek
‘Mirage’ in The Shack met 
tribute to Fleetwood Mac
Oude Meer - Op veler verzoek te-
rug in The Shack op zondagmid-
dag 6 november: Mirage, een feno-
menaal eerbetoon aan Fleetwood 
Mac! De vijf geweldige muzikanten 
van Mirage staan voor een optreden 
waarin alles optimaal klopt. De spe-
cifieke sounds, intonaties en podi-
umpresentatie die zo bepalend zijn 
voor het succes van de Amerikaan-
se super band Fleetwood Mac wor-
den feilloos geëvenaard. Wie kent 
ze niet? De tophits van onder an-
dere de LP ‘Rumours’, de typische 
Stevie Nicks sound in het prachti-
ge ‘Dreams’. De mysterieuze zwieri-
ge kledij, de kachelpijphoeden, het 
wonderschone, ooit door Christine 
Mc Vie gezongen ‘Songbird’ of ‘You 
make loving fun’. Ook de monumen-
tale emotioneel geladen nummers 
zoals ‘Tusk’, ‘Chain’ en ‘You can go 
your own way’ passeren de revue 
in deze anderhalf uur durende tri-
bute. De sterke zangkwaliteiten van 
ieder voor zich, garanderen een af-
wisselend programma en prachtig 
harmonieuze samenzang. En ook 
deze keer zullen ze weer een ver-
pletterende indruk maken! Dankzij 

een topbezetting met drummer Gus 
Genser (ex Herman Brood) bassis-
te Joyce van der Hoorn, de in mu-
ziekwereld zeer gewaardeerde Loui-
se van Sande Bakhuyzen op toet-
sen,  leadgitarist Dominik Sprengen 
en natuurlijk oprichtster en zange-
res Chaja van der Heide, waant men 
zich terug in de tijd en klinkt ‘Se-
cond Hand News’ zeker niet second 
hand! Mirage; een zeer indrukwek-
kende performance die je absoluut 
niet wilt  missen! 

Tribute to The Who!
Zaterdag 12 november: Tribute to 
The Who is er ook weer één van een 
ongekend hoog muzikaal niveau.  
Een meesterlijk eerbetoon aan een 
van ’s werelds grootste rockband 
allertijden, gebracht door topklasse 
muzikanten van nu. Vedran Mircetic 
van De Staat en zijn muzikale ma-
ten gaan dit flikken. Zondagmiddag 
6 november is The Shack open van-
af 15.00 uur en aanvang van Tribute 
to Fleetwood Mac  is om 16.00 uur. 
Entree: 10 euro. Kijk voor alle info op 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.   

Zaterdag eerste voorstelling
De Rijzenspelers brengt 
klucht ‘Koppen Dicht’
Rijsenhout - Op 5, 11 en 12 no-
vember bent u van harte welkom 
in De Reede Rijsenhout, voor een 
‘kijkje achter de schermen’ van to-
neelvereniging De Rijzenspelers tij-
dens ‘Koppen Dicht’. Een toneelge-
zelschap toert door het land met 
een klucht. Op het toneel is het mis-
schien lachen geblazen, maar ach-
ter lijkt het meer op een Shakespea-
riaans drama. Dit gezelschap kent 
namelijk haar eigen beperkingen 
niet. Niemand wil toegeven dat ze 
er eigenlijk nooit aan hadden moe-
ten beginnen. Ze denken dat ze ge-
weldige acteurs zijn die, samen met 
een geweldige regisseur, ‘samen-
werken’ aan een geweldig mooie en 

diepzinnige voorstelling. Het tegen-
deel blijkt waar te zijn en het omge-
keerde ook.  Het stuk wordt wel ge-
kenschetst als ‘de koning onder de 
kluchten’. Dit is dan ook geen mak-
kelijke keuze, maar voor de Rijzen-
spelers, een prachtige uitdaging! 
Wilt u een ‘kijkje achter de scher-
men’ zien van een toneelvoorstel-
ling? De Rijzenspelers hopen u/
jou te zien tijdens één van de drie 
uitvoeringen op zaterdag 5, vrij-
dag 11 en zaterdag 12 november in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat. Entree is 10 euro. Aanvang: 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
Kaarten reserveren kan via www.rij-
zenspelers.nl of 0297-327840.

Zaterdag optreden in Joppe
The Anchor Creek on tour
Aalsmeer - De middelbare school-
vrienden Samuel Norbury (drums 
en zang) en Tom de Groot (gitaar) 
zijn begonnen als enkel een blues-
rock-duo dat uitmondde in het be-
staan van The Anchor Creek. Deze 
hardwerkende band heeft een unie-
ke mix van blues, rock en soul, dat 
tijdens live shows op het publiek 
los gelaten wordt. Met de toevoe-
ging van Dick Thole (bas) was de 
band compleet en begon een lan-
ge periode van repeteren en schrij-
ven van nieuwe nummers en nu zijn 
de mannen klaar om vele zalen plat 
te spelen. 
The Anchor Creek is geïnspireerd 
door bands als The Black Keys, Otis 
Redding, Marvin Gaye, Foo Figh-
ters, Sly And The Family Stone, Led 
Zeppelin, Kings of Leon, Creeden-
ce Clearwater Revival en The Doors.
In 2015 resulteerde dit in hun de-
buut album ‘Familie’: gedurende 

een periode van slechts drie dagen 
in een koud en mistig hutje op de 
hei. ‘Familie’ bevat enkele scherpe 
en snijdende gitaar riffs, melodieus 
en bewegende melodieën en een 
gefundeerde ritmische sectie van 
drum en bas, die je voeten de hele 
nacht lang laat blijven bewegen. Het 
album is een mix van snelle rock ‘n 
roll met experimentele zachte lied-
jes. De doe-het-zelf arbeidsethos is 
altijd toegepast op de Anchor Creek 
en hun debuut album ‘Familie’, is 
mogelijk gemaakt door de hulp van 
vrienden. 
De tour van The Anchor Creek ter 
ondersteuning van ‘Familie’ breekt 
nu aan, dus kom ze zien in café Jop-
pe op zaterdagavond 5 november 
vanaf 21.30 uur en geniet van de 
muziek. The Anchor Creek kijkt uit 
naar ieders komst. De toegang tot 
café Joppe in de Weteringstraat is 
gratis.
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NIEUW:KOOPJE:

TIP:

Kindergitaren
1/2 en 3/4 vanaf €69,-

Blokfluit (kunststof) 
‘Yamaha’ €10,-

Drumstokken
‘Nova’ €7,95

Stevige lessenaar 
‘Boston’ €29,95

Dj contest, Bandbrouwerij en Metal
‘Enge’ bezoekers in N201
Aalsmeer - Behoorlijk enge ty-
pes liepen afgelopen weekend in 
en rond muziekcentrum N201 aan 
de Zwarteweg. Een Halloweenparty 
stond op het programma en bezoe-
kers van het eerste uur weten dat 
menig jongere dit feest in ‘vol or-
naat’ vieren oftewel ‘lekker eng’ met 
vooral veel bloedige details. Veel 
creaties waren ook dit keer na eerst 
gruwelen een compliment waard. 
De N201 was door een groep vrij-
willigers omgetoverd in een donker 
spookhuis. Veel aandacht was be-
steed aan de aankleding met leu-
ke details, zowel binnen als buiten. 
Eveneens schouderklopjes waard. 

De ‘enge’ bezoekers voelden zich er 
in ieder geval prima thuis. Tot in de 
late uurtjes is Halloween gevierd! 
Foto: www.kicksfotos.nl
Deze donderdag 3 en vrijdag 4 no-
vember hele andere ‘zaken’ in het 
muziekcentrum. Donderdag van-
af 19.30 uur een dj contest en vrij-
dag de bandbrouwerij voor (begin-
nende) muzikanten vanaf 20.00 uur. 
Beide avonden is de toegang tot 
N201 gratis. En niet vergeten om al-
vast een kaartje te kopen voor de 
eerste editie van Ben’s Metalfestival 
op zaterdag 12 november met op-
tredens van zeven bands. Aanvang 
is ‘s middags om 15.00 uur.

Wild Romance 
in Down Town
Aalsmeer - The Wild Romance 
komt op vrijdag 11 november naar 
Studio’s Aalsmeer voor een spette-
rend concert. In de sfeervolle club 
DownTown zal The Wild Romance 
oude tijden doen herleven. Met Da-
ny Lademacher op gitaar en zang, 
Dirk Vermeij op gitaar en zang, Da-

vid Hollestelle op gitaar, Rudy Engle-
bert op bas, Otto Cooymans op key-
boards en Jan ’t Hoen op drums en 
percussie. Naast de bekende rock ’n 
roll-hits worden er anekdotes ver-
teld, herinneringen opgehaald en 
wordt er gewoon lekker gespeeld. 
Wil jij hierbij aanwezig zijn? Kaart-
prijs kosten 15 euro en zijn online 
te bestellen via www.crowntheate-
raalsmeer.nl en 17 euro 50 aan de 
kassa. De aanvang is 20.15 uur.

Night at the Oscars met 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Night at the Oscars, dat 
is het thema van het najaarsconcert 
dat Aalsmeers Harmonie op zater-
dag 19 november geeft. Een avond 
vol bekende (film)muziek, glitter 
en glamour, een rode loper en na-
tuurlijk de hamvraag: wordt de fel-
begeerde prijs gewonnen? U bent 
van harte welkom voor dit spette-
rende concert in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. De avond wordt 
gepresenteerd door Alexander van 
der Doorn en Anita Alkemade. Zij 

zullen ook het spel voor hun reke-
ning nemen en zingen bij een aantal 
stukken, begeleid door het orkest. 
Aalsmeers Harmonie, onder leiding 
van dirigent Maron Teerds, biedt 
een afwisselend programma met 
muziek, toneelspel en zang. Kortom, 
een heerlijk avondje genieten! Het 
concert begint om 20.00 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro en zijn te koop 
bij het Boekhuis in de Zijdstraat, bij 
de leden en op de avond zelf aan de 
deur. 

AGENDA





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
3 november 2016

ondersteuning te minderen of zelfs te stoppen. In de afge-
lopen maanden waren bij het college, de gemeenteraad, de 
Wmo-raad van verschillende inwoners met begeleiding (dag-
besteding) signalen ontvangen over de problemen met de 
hoogte van de eigen bijdrage voor deze voorziening. Daarom 
is het college met een raadsvoorstel gekomen om voor de 
Wmo-voorziening begeleiding de eigen bijdrage te wijzigen. 

Inwoners betalen nog altijd op basis van de hoogte van in-
komen en vermogen voor hun voorziening.

Alle inwoners die op dit moment gebruik maken van Wmo-be-
geleiding worden persoonlijk geïnformeerd over de wijziging.

vaststelling verordening voorZieningen 
huisvesting onderWijs aalsmeer 2016

De raad heeft in zijn vergadering van 27 oktober jongst-
leden de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Aalsmeer 2016 vastgesteld. Deze verordening komt in de 
plaats van de Verordening voorzieningen huisvesting on-
derwijs gemeente Aalsmeer 2004. In de verordening wordt 
omschreven in welke gevallen schoolbesturen een beroep op 
de gemeente kunnen doen voor bekostiging van bijvoorbeeld 
nieuwbouw en uitbreiding van de inrichting van de scholen. 
Onder meer omdat de landelijke wetgeving en de modelver-
ordening van de VNG sinds 2004 op verschillende onderde-
len zijn gewijzigd, is het gewenst een nieuwe verordening 
vast te stellen. Deze treedt op 1 december a.s. in werking. 
Tegelijkertijd worden ook de Beleidsregel bekostiging loka-
len bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Aalsmeer 2016 
en de Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs 
Aalsmeer 2016 van kracht. In de Beleidsregel bekostiging 
lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Aalsmeer 
2016 wordt het aantal uren gebruik van een gymlokaal per 
school geregeld. De Beleidsregel nieuwbouw scholen voor 
basisonderwijs Aalsmeer 2016 geeft aan welke voorzienin-
gen bij nieuwbouw voor rekening van de gemeente zijn en 
welke voor rekening van het schoolbestuur komen. Met in-
gang van vrijdag 4 november a.s. liggen de Verordening en 
de Beleidsregels gedurende 6 weken ter inzage bij receptie 
van het gemeentehuis.

ontWerpbesluit Weigering omgevingsvergunning 
in afWijking van het bestemmingsplan landelijk 
gebied oost, aalsmeerderWeg 83a

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de 
Wabo, bekend dat zij voornemens is de aanvraag om om-
gevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a ten behoeve van 
Schipholparkeren te weigeren. De aanvraag is geregistreerd 
onder nummer Z-2016/024693. In het recent vastgestelde 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost is voor het huidige 
gebruik van langparkeren op deze locatie specifiek overwo-
gen dit gebruik niet positief te bestemmen gelet op de zeer 
grote verkeersaantrekkende werking van deze functie. Bo-
vendien is het initiatief in strijd met de op 23 januari 2014 
door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgestelde ‘Beleidslijn 
Schipholparkeren’. Er bestaat geen aanleiding van het recent 
vastgestelde bestemmingsplan en van de beleidslijn af te 
wijken.

inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit wei-
gering omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbou-
wing liggen van 4 november 2016 t/m 15 december 2016 
(6 weken) op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag 
t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 

  Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, 
via deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aanmelden via 
receptie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.30-
16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0358.
OIAVHB02xJ-OW03

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

vastgesteld bestemmingsplan polderZoom fase 
1 en besluit hogere Waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergade-
ring van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Polderzoom 
fase 1’ met de daarop betrekking hebbende stukken ongewij-
zigd heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken 
tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet 
geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor 
de geprojecteerde woningen.

plangebied
Het plangebied Polderzoom fase 1 wordt grofweg begrensd 
door de Stommeerkade in het noorden, de Burgemeester Kas-
teleinweg (N196) in het westen, het Bielzenpad in het zui-
den en het Spoorlijnpad met het spoordijkje in het oosten.

doelstelling bestemmingsplan 
Het doel is om op de gronden in het plangebied woningen te 
ontwikkelen. De ruimtelijke invulling van dit woongebied zal 
aansluiten bij de bestaande wijk Stommeer en bestaan uit 
grondgebonden woningen en appartementen. Dit bestem-
mingsplan maakt de bouw mogelijk van circa 130 woningen. 
Het bestemmingsplan is gebaseerd op de in oktober 2015 
door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie Polderzoom, 
fase 1. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 
10 juni t/m 21 juli 2016 inclusief het daarbij behorende ont-
werpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegen. Gedu-

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

rende de daarvoor gestelde termijn zijn twee zienswijzen te-
gen het ontwerpbestemmingsplan ontvangen. De ingekomen 
zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing 
van het bestemmingsplan. Tegen het ontwerpbesluit hogere 
waarden zijn geen zienswijzen ingediend. 

besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Burgemeester Kasteleinweg, de Oosteinderweg en 
de Noordvork. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluids-
reducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn.

Het betreffende besluit hogere grenswaarden ligt met de 
bijbehorende stukken tegelijkertijd met het vastgestelde be-
stemmingsplan ter inzage. Het vastgestelde besluit kan wor-
den ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel 
Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden 
en via de website van Aalsmeer (als bijlage bij het bestem-
mingsplan). Als bijlage bij het bestemmingsplan is het be-
sluit hogere grenswaarden eveneens via de hierna genoemde 
landelijke website in te zien.

terinzagelegging
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan 
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit 
tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan lig-
gen met de bijbehorende stukken alsmede met het besluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder gedurende 6 weken 
van 4 november 2016 t/m 15 december 2016 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website http://www.ruimtelijke-

plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.07L-VG01
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 
uur tot 20.00 uur, en bij de Balie Bouwen en vergun-
ningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-
Amstel 1; aanmelden via de receptie (openingstijden ba-
lie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 
8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

beroepsmogelijkheid
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzageleg-
ging beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere 
grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een be-
langhebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze 
niet in staat is geweest. Het beroep dient te worden gericht 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk in-
stellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te 
tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is 
het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep 
digitaal in te dienen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

bekendmakingen 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

verhuiZen? geef het door! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

besluit om bijhouding persoonslijst 
ambtshalve op te schorten

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Heijstek A.G.P. 10-04-1987 26-10-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee. 

voornemen opschorten bijhouding 
persoonslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken 
dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres 
waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de ge-
meente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Eskandari A. 10-02-1996 26-10-2016
Fortes M.V.Z. 15-01-1970 26-10-2016
Khan N.N. 12-10-1973 26-10-2016
Laskowska M. 04-05-1989 26-10-2016
Perea C. 21-03-1984 26-10-2016
Raszkiewicz L.A. 16-02-1984 26-10-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

WijZiging beleid eigen bijdrage Wmo-
maatWerkvoorZiening begeleiding

Vanaf 1 december 2016 zal een lagere prijs in rekening wor-
den gebracht voor Wmo-maatwerk-voorziening begeleiding, 
waaronder individuele begeleiding of dagbesteding. Het Col-
lege van B&W wil voorkomen dat de inwoners noodzakelijke 
ondersteuning mijden vanwege de hoogte van de eigen bij-
drage in de hoge kosten van deze specifieke voorziening. 
Vanaf 1 januari 2016 bracht de gemeente de volledige prijs 
van de Wmo-voorziening begeleiding in rekening bij inwo-
ners die gebruik maken van begeleiding. De kosten zijn nu 
teruggebracht naar het bedrag dat inwoners gewend waren 
voor 1 januari 2016, die het Rijk in rekening bracht.

Vooral voor inwoners die gebruik maken van Wmo-begelei-
ding, individuele begeleiding of dag-besteding kan de hoog-
te van de eigen bijdrage in de kosten een reden zijn om de 

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

vervolg op volgende blz.



voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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verWijderen bomen in kudelstaart
In Aalsmeer staan ruim 12.000 straatbomen. De gemeente 
Aalsmeer zorgt ervoor dat het bomenbestand gezond en vitaal 
blijft en grijpt actief in bij ziekte en andere ongunstige om-
standigheden. In de week van 7 november start de gemeente 
met het verwijderen van een aantal bomen op een drietal 
locaties in Kudelstaart. Het betreft de volgende locaties:

robend
Zeven populieren worden verwijderd. De bomen hebben een 
slechte kwaliteit en leveren op termijn gevaar op voor de 
directe omgeving. Komende tijd wordt bezien hoe de overge-
bleven bomen zich verder ontwikkelen. Vooralsnog worden de 
bomen dan ook niet vervangen.

madame curiestraat
Twee essen worden verwijderd. Bij de bomen is essentaksterf-
te geconstateerd en gaan hieraan dood. Totdat duidelijk is of 
de overgebleven essen ook vatbaar zijn voor de ziekte worden 
de bomen niet vervangen.

hoofdweg
Drie populieren tegenover nummer 113 worden verwijderd. De 
bomen veroorzaken veel wortelopdruk in het fietspad en de 
rijbaan, waardoor onveilige situaties ontstaan. 

Tijdens het verwijderen van de bomen begeleiden verkeersre-
gelaars het doorgaande verkeer, zodat de overlast zo beperkt 
mogelijk blijft. 

meldingsplicht grote en risicovolle 
evenementen in 2017

Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan 
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij de 
gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor eve-
nementen die op de openbare weg plaatsvinden als in ge-
bouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het 
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en 
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt 
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de acti-
viteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een 
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege 
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer 
is het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed 
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenemen-
ten in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op 
mogelijke knelpunten.

let op: Als u een evenement heeft aangemeld voor een be-
paalde datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een 
evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aan-
melding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen 
van de gemeente Aalsmeer. 

hoe doet u een melding over een groot of risicovol 
evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: 
Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer

Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem con-
tact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. (020) 5404911. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Ophelialaan 175, 1431 HE (Z-2016/057348), het uitbrei-

den van de 1e verdieping
- Uiterweg 159, 1431 AD (Z-2016/057339), het plaatsen 

van een brug en aanleggen van een in- en uitrit
- Zwarteweg 147, 1431 VL (Z-2016/057592), het uitbreiden 

van een bedrijfshal 
- Ter hoogte van Mijnsherenweg 32A, 1433 AS (Z-

2016/057747), het kappen van een kastanjeboom
- Marconistraat 10a, 1433 KK (Z-2016/057977), brandveilig 

gebruik t.b.v. kinderopvang Solidoe
- Lisdoddestraat 73, 1433 WG (Z-2016/057968), het plaat-

sen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
- Oosteinderweg 327-329, 1432 AX (Z-2016/058025), het 

oprichten van een woonhuis

verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag/aanvragen is/zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd: 
- Oosteinderweg 591B, 1432 BM (Z-2016/050207), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van 
een koffie- en theeschenkerij. De beslistermijn wordt ver-
lengd met 6 weken.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
-  Stommeerweg 2, 1431 EW (Z-2016/043517), het plaatsen 

van een blokhut en een overkapping botenopslag. Verzon-
den: 27-10-2016

- Machineweg 167, 1432 ER (Z-2016/048456), het aanleg-
gen van een in- en uitrit. Verzonden: 27-1-2016 

- Ter hoogte van Mijnsherenweg 32, 1433 AS (Z-
2016/057747), het kappen van een kastanjeboom. Ver-
zonden: 28-10-2016

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Machineweg 3, 1432 EK (Z-2016/058286), activiteitenbe-

sluit t.b.v. het veranderen van een bedrijf

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen(-en) is/zijn geaccepteerd. Geac-
cepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Graaf Willemlaan 3, 1433 HL (Z-2016/056804), het slo-

pen van het pand en asbest verwijderen
- Vivaldihof 23, 1431 ZV (Z-2016/057607), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z-2016/058303), verjaar-

dagsfeest op 4 februari 2017, ontvangen 20 oktober 2016
- Zijdstraat/Molenplein (Z-2016/058446), Wintermarkt, 

ontvangen 28 oktober 2016

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Herenweg en Kudelstaartseweg (Z-2016/051465), Sinter-

klaas intocht op 19 november 2016, verzonden 27 okto-
ber 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

ventvergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/055707), Het verko-

pen van croissants, brood etc. in 2016-2017, verzonden 
31 oktober 2016

exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/047558), Restau-

rant Rustik, verzonden 27 oktober 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 

van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/047558), Restau-

rant Rustik, verzonden 27 oktober 2016

drank- en horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387, 1432AZ (Z-2016/047558), Restau-

rant Rustik, verzonden 27 oktober 2016

commissie ruimtelijke kWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

ter inZage
t/m 03-11-16 Ontwerp-begroting 2017, Aalsmeer - Zaak-

nummer Z-2016-051906
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 

2016’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 28 ok-
tober 2016 voor 6 weken op de volgende wij-
zen voor een ieder ter inzage: woning op het 
adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel is ge-
legen ten noorden van de nieuwbouwwijk 
Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het 
perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerder-
weg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 
en 343.

t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-
werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom 
fase 1 liggen met de bijbehorende stukken 
alsmede met het besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder gedurende 6 weken van 
4 november 2016 t/m 15 december 2016 op 
de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

t/m 16-12-16 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzie-
ningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

vervolg van vorige blz.

Voor beginners en gevorderden
Nieuw: Cursus linosnede 
bij de Werkschuit
Aalsmeer - Op maandag 14 no-
vember start bij De Werkschuit een 
nieuwe cursus: Linosnede voor be-
ginners en gevorderden. In deze 
cursus worden de deelnemers be-
geleid door docente Lida Snoek 
(docente Beeldende Vorming). Er 
wordt in vier bijeenkomsten ken-
nisgemaakt met verschillende mo-
gelijkheden van het materiaal lino-
leum. Er wordt gewerkt binnen het 
thema winter/kerst. Deze 4 bijeen-
komsten zijn voor cursisten die nog 
weinig ervaring hebben met linos-
nede, maar de ‘gevorderden’ kun-
nen prima instappen en verdieping 
krijgen. Er wordt aandacht besteed 
aan het ontwerpen van de afbeel-
ding, het gutsen, het inrollen met 
inkt en het afdrukken van de afbeel-
ding in vorm van een schilderij of 
kaart. Er is veel vrijheid binnen de 

gegeven thema’s en eigen inbreng 
is altijd welkom. Het plezier in dit 
beeldende proces staat voorop! De 
cursus is van 19.45 tot 22.15 uur. In-
schrijven kan via de website www.
werkschuit-aalsmeer.nl.

Per 1 december lagere prijs
Wijziging in beleid eigen 
bijdrage Wmo-begeleiding
Aalsmeer - Vanaf 1 december zal 
een lagere prijs in rekening worden 
gebracht voor Wmo- maatwerkvoor-
ziening begeleiding, waaronder in-
dividuele begeleiding of dagbeste-
ding. Het college van burgemeester 
en wethouders wil voorkomen dat 
de inwoners noodzakelijke onder-
steuning mijden vanwege de hoog-
te van de eigen bijdrage in de hoge 
kosten van deze specifieke voorzie-
ning. Vanaf 1 januari 2016 bracht de 
gemeente de volledige prijs van de 
Wmo-voorziening begeleiding in re-
kening bij inwoners die gebruik ma-
ken van begeleiding. De kosten zijn 
nu teruggebracht naar het bedrag 
dat inwoners gewend waren voor 1 
januari 2016, die het Rijk in rekening 
bracht. Vooral voor inwoners die ge-
bruik maken van Wmo-begeleiding, 
individuele begeleiding of dagbe-

steding kan de hoogte van de ei-
gen bijdrage in de kosten een reden 
zijn om de ondersteuning te minde-
ren of zelfs te stoppen. In de afge-
lopen maanden waren bij het colle-
ge, de gemeenteraad, de Wmo-raad 
van verschillende inwoners met be-
geleiding (dagbesteding) signa-
len ontvangen over de problemen 
met de hoogte van de eigen bijdra-
ge voor deze voorziening. Daarom is 
het college met een raadsvoorstel 
gekomen om voor de Wmo-voorzie-
ning begeleiding de eigen bijdrage 
te wijzigen. Inwoners betalen nog 
altijd op basis van de hoogte van in-
komen en vermogen voor hun voor-
ziening.
Alle inwoners die op dit moment ge-
bruik maken van Wmo-begeleiding 
worden persoonlijk geïnformeerd 
over de wijziging.

Wintermarkt in Aelsmeer 
en Rozenholm
Aalsmeer - Zoals elk jaar wordt 
er weer een wintermarkt gehou-
den in Zorgcentrum Aelsmeer. Het 
doel hiervan is om bewoners van 
het Zorgcentrum de gelegenheid te 
geven om Sint en Kerst inkopen te 
doen. Ook u bent van harte welkom 
om uw Sint en Kerst inkopen in het 
zorgcentrum aan het Molenpad te 
doen en wel op zaterdag 19 novem-
ber. Er zijn altijd leuke cadeautjes en 
koopjes, zoals kerstkaarten, wind-
lichten, sieraden, honingproducten 
en leuke producten voor Kerst. Er is 
ook een boekenstand die tweede-
hands boeken verkoopt en het geld 
dat daarmee wordt opgehaald komt 
ten goede aan de bewoners van het 
zorgcentrum. Het Rad van Avontuur 
zal draaien met een trekking rond 
11.00 uur en ’s middags rond 15.30 

uur. Er zijn leuke prijzen te winnen, 
die geschonken zijn door de plaatse-
lijke middenstand. Bewoners van het 
Zorgcentrum hebben hard gewerkt 
aan mooie producten, zoals decora-
tieve vogelhuisjes, sleutelhangers en 
gebreide kussens. Ook ontbreken de 
eigengebakken appeltaart en cake 
niet. Natuurlijk wordt ook weer heer-
lijke erwtensoep verkocht, die door 
de koks vers is bereid en als u wilt 
koffie met appeltaart. De opbrengst 
van deze zaken komt ten goede aan 
de activiteiten die voor de bewo-
ners worden georganiseerd. ’s Mid-
dags tussen 14.00 en 15.00 uur is er 
een optreden van Musicalvereniging 
OVA uit Amstelveen. In de gang naar 
verpleeghuis Rozenholm vind u di-
verse kraampjes met sieraden, plan-
ten, kleine cadeautjes en raadspel-

Cursus ‘Heilige 
Geest’ in LEG

Aalsmeerderbrug - Op donder-
dag 10 november start in de Le-
vend Evangelie Gemeente een cur-
sus over de gaven en het werk van 
de Heilige Geest. Gedurende acht 
donderdagavonden en twee zater-
dagen komt een breeds scala aan 
onderwerpen rondom de Heilige 
Geest aan bod, zoals wie is de Hei-
lige Geest, vervulling met de Heilige 
Geest, genezing, profetie en geleid 
worden door de Heilige Geest. De 
cursus is ontstaan vanuit het ver-
langen om meer christenen bekend 
te maken met deze onderwerpen 
en onderwijs te geven over het toe-
passen van het werk van de Heilige 
Geest in je persoonlijk leven. Chris-
tenen uit alle kerken zijn van har-
te welkom om deel te nemen. Het 
onderwijs wordt gegeven door Mar-
tijn Piet, Wim van Putten en Wal-
ter van Wijk. De cursusdata zijn 10 
en 24 november, 8 december, 12, 
26 en 28 januari, 9 en 23 februari, 
9 maart en een nog te bepalen za-
terdag. De cursus wordt gehouden 
in het gebouw van de Levend Evan-
gelie Gemeente aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug. Kosten zijn 15 
euro, inclusief werkboek. Aanmel-
den kan door een e-mail te sturen 
naar info@leg.nl. Kijk voor meer in-
formatie op www.leg.nl. 

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 4 november haalt de 
schaatstrainersgroep VZOD en 
het Show en Jachthoorncorps Ku-
delstaart het oude papier op. Gaar-
ne de papiercontainer of dozen pa-
pier plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Dus, ver-
zamel het papier voor de eerste vrij-
dagavond van de maand.

Peuterinstuif in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 9 novem-
ber is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoeting 
onder het genot van koffie en/of 
thee. Van 9.30 tot 10.30 uur is er ook 
weer de peuterinstuif. Samen met je 
kindje spelen, dansen, zingen, Sin-
terklaas in aantocht en pietengym. 
Iedereen is welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 321636 of kijk op de web-
site oosterkerk-aalsmeer.nl.

Jaarvergadering 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Alle leden van buurt-
vereniging Allen Weerbaar worden 
van harte uitgenodigd om op maan-
dag 7 november vanaf 19.45 uur de 
jaarvergadering bij te komen wo-
nen. De vergadering is in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55.
Na afloop van de vergadering staan 
klaverjassen, jokeren en misschien 
rummicubben op het programma.
De kaartavond op 24 oktober is ge-
wonnen door Dirk Tromp met 5917 
punten, gevolgd door Emmy Schuit 
met 5646, Martin van Wieringen 
met 5379, Ton Könst met 5233 en 
Vera Könst met 5208 punten. De 
poedelprijs was voor Kees Kooy-
man en de marsenprijs ging naar 
Dirk Tromp. Bij het jokeren is Lilian 
Klaassen eerste geworden en hek-
kensluiter was Jopie de Vries.

Speciale kraam 
voor Allerzielen

Aalsmeer - Woensdag 2 november 
was het weer Allerzielen. Tot 7 no-
vember staat er een speciale kraam 
waar nabestaanden een kaars-
je kunnen branden en een kaartje 
met een herinnering of groet kun-
nen schrijven voor hun overleden 
dierbare. Geïnteresseerden worden 
van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze activiteiten, dit kan 
ook als hun dierbaren niet op de 
Aalsmeerse begraafplaats begra-
ven liggen. Allerzielen is weliswaar 
van oorsprong een katholieke tra-
ditie, waarbij de overledenen wor-
den herdacht, maar vormt landelijk 
steeds vaker de kern van herden-
kingsweken. Er worden in deze we-
ken bijvoorbeeld kaarsjes ter nage-
dachtenis aangestoken en bericht-
jes geplaatst. 

letjes. En er worden zoals voorgaan-
de jaren heerlijke pannenkoeken ge-
bakken. De opbrengst komt ten goe-
de aan activiteiten voor de bewo-
ners van het verpleeghuis. Belang-
stellenden zijn van harte welkom op 
zaterdag 19 november van 10.00 tot 
16.00 uur in Zorgcentrum Aelsmeer 
en verpleeghuis Rozenholm aan het 
Molenpad 2.
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Dialezing over extreme 
flora bij Groei & Bloei
Aalsmeer - Donderdagavond 10 
november verzorgt Harry Jans een 
dia-lezing over ‘Een reis om de we-
reld op zoek naar extreme (berg)
flora’ in buurthuis Hornmeer in de 
Roerdomplaan. Tijdens deze lezing 
worden bezoekers meegenomen 
naar veel onbekende (berg)gebie-
den, op zoek naar planten met vaak 
een wel zeer bijzondere groei- en/
of bloeiwijze. Planten met een ge-
schatte leeftijd van meer dan 3000 
jaar en dit betreft dan niet een mam-
moetboom. De aardbol gaat geheel 
doorkruist worden om de vele extre-
me planten te kunnen vergelijken: 
op zoek naar de plant met de groot-
ste bloeiwijze ter wereld, hoog in de 

Andes van Peru. En landen bezoe-
ken die niet op ieders verlanglijst-
je zal staan, zoals Iran, Oezbekistan, 
Tadzjikistan, Kirgizië, Ethiopië, Ke-
nia, China, Nepal, Tasmanie, Nieuw 
Zeeland en onder andere Peru. U 
zult zich verbazen over de wonder-
baarlijke plantenwereld met zo vele 
verschijningsvormen om soms ook 
op grote hoogte te kunnen overle-
ven. Harry Jans is een prima vertel-
ler en fotograaf en daarom kijkt het 
bestuur van Groei & Bloei uit naar 
deze serie. Belangstellenden zijn 
10 november welkom in buurthuis 
Hornmeer. Aanvang is 20.00 uur. 
Toegang en koffie zijn gratis, ook 
voor gasten.

Bewustwording rondom biodiversiteit

2017: Jaar van botanische 
tuinen in Nederland
Aalsmeer - Het jaar 2017 zal in het 
teken staan van botanische tuinen. 
In totaal 24 botanische tuinen, waar-
onder De Historische Tuin Aalsmeer, 
bundelen hun krachten en werpen 
zich op als botanic guardians: hoe-
ders en poortwachters van de biodi-
versiteit. In dit themajaar zijn er twee 
tentoonstellingen en een symposi-
um en lanceren de botanische tui-
nen een vernieuwde website en een 
nieuwe app: Hortus Chat. 

Hortus Botanic Guardians
In het jaar van de botanische tuinen 
introduceren de tuinen een nieuw 
merk: Hortus Botanic Guardians. 
Hiermee maken de tuinen zich sterk 
voor bewustwording rondom biodi-
versiteit. Tal van plantensoorten zijn 
de afgelopen decennia verdwenen 
of worden op dit moment met uit-
sterven bedreigd. Planten die een 
belangrijke schakel zijn in het eco-
systeem. Als schakel in die keten 
hebben zij direct en indirect invloed 
op de kwaliteit van leven van mens 
en dier. De botanische tuinen kwe-
ken, onderhouden en beschermen 
een grote rijkdom aan planten en 
brengen het publiek met deze plan-
ten in contact. Op de website www.
botanischetuinen.nl zijn de gege-
vens van veel planten uit alle 24 tui-
nen nu zichtbaar, compleet met ver-
haal en beeld. Tijdens de tentoon-
stelling ‘Kroonjuwelen’, die opent op 
22 april 2017, worden de meest bij-
zondere, vreemde en met uitsterven 

bedreigde soorten in de spotlight 
gezet. Met de nieuwe app Hortus 
Chat kunnen bezoekers zelfs praten 
met deze planten en zo het bijzon-
dere verhaal van die plant ervaren 
met al hun zintuigen. In het najaar 
kunnen bezoekers van de tuinen 
genieten van De tuin als lab. Hier-
bij zal de nadruk liggen op de com-
municatie van planten zelf. Commu-
nicatie die mensen nauwelijks waar 
kunnen nemen, omdat deze te sub-
tiel is. Met proefjes, experimenten 
en hulpmiddelen laten de tuinen 
zien hoe planten bewegen, commu-
niceren of in slaap vallen. 

Symposium en zadenbank
Op zaterdag 25 november vindt 
in Nijmegen het Zadensymposi-
um plaats. Verhalen, theater en le-
zingen over het belang van geneti-
sche biodiversiteit staan deze dag 
centraal. Dit symposium vormt ook 
de aftrap voor de Nationale zaden-
bank voor wilde inheemse planten. 
Het Jaar van de botanische tuinen 
is onderdeel van het project Planten 
voor de toekomst. Dit project wordt 
gecoördineerd door de Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen. 
Voor het project werkt de NVBT sa-
men met Waag Society. Het Jaar van 
de botanische tuinen en het Planten 
voor de toekomst project kwamen 
tot stand dankzij een bijdrage van 
de Nationale Postcode Loterij. Meer 
informatie is te vinden op www.his-
torischetuinaalsmeer.nl.

Tentoonstelling Pluimvee vrienden
Konijnen, krielkippen en 
cavia’s in Wellantcollege
Aalsmeer - Geïnteresseerd in konij-
nen, cavia’s, sierduiven of (kriel)kip-
pen? Dan is dit echt iets voor jou! In 
het Wellantcollege komen fokkers 
met verschillende soorten rassen ko-
nijnen en kippen bij elkaar. Er zijn zo-
wel grote als kleine rassen te bekij-
ken. Deze kleindieren tentoonstelling 
wordt officieel geopend op donder-
dag 10 november om 19.30 uur en 

is te bezoeken op vrijdag 11 novem-
ber van 10.00 tot 18.00 uur en zater-
dag 12 november van 10.00 tot 16.00 
uur. Er vindt ook een keuring van de 
dieren plaats, deze is niet toeganke-
lijk voor publiek. Het Wellantcollege 
MBO is gevestigd aan de Linnaeus-
laan 2. De tentoonstelling wordt ge-
organiseerd door de Aalsmeerse ko-
nijnen- en pluimvee vrienden.

Maximale bezetting met 45 deelnemers

Dubbelslag voor Janine van 
der Sluis tijdens 7e Dictee
Aalsmeer - Met 45 deelnemers 
kende het Groot Aalsmeers Dictee 
op vrijdag 28 oktober een maxima-
le bezetting. De zevende editie van 
het evenement voor taalliefheb-
bers werd een dubbelslag voor Ja-
nine van der Sluis, die voor het eerst 
deelnam. Al in de eerste zin kondig-
de dicteeschrijver Ronald Ganze-
boom aan wat de deelnemers kon-
den verwachten: een met ‘kunst- 
en vliegwerk’ in elkaar geflanst ‘al-
legaartje’ van ‘nagebauwde’ (met 
au) woorden, ‘die alleen door spe-
cialistische rabauwen graag her-
kauwd worden’. Toch zat er wel de-
gelijk lijn in het verhaal, zij het met 
een groot aantal taalkundige obsta-
kels. Van ‘Tsjetsjeense guerillastrij-
ders’ tot ‘pastinaak met aioli’ en van 
‘takwondo’ tot ‘achenebbisj’; het 
bezorgde de aanwezigen heel wat 
hoofdbrekens. 
Voor het eerst was gekozen voor 
een invuldictee, wat inhield dat de 
deelnemers niet de volledige tekst 
maar alleen de moeilijke woorden 
hoefden te schrijven. Dat voorkwam 
een lamme hand, al was de uitda-
ging er niet minder om. Is ‘klip-en-
klare’ nou mét of zonder streepjes? 
Krijgt ‘hawaïhemd’ een hoofdletter? 
En hoe schrijf je ‘watjekouw’ of ‘pa-
rafonie’? Oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte toonde zich wederom 
een bekwaam voordrager en sprak 
ook de moeilijkste woorden vlekke-
loos uit.
De deelnemers in de categorie lief-
hebbers maakten gemiddeld 30 fout 
in de circa 80 woorden. Dat winna-
res Janine van der Sluis, in het da-
gelijks leven secretarieel mede-
werkster, slechts 12 fouten maakte, 
was dan ook een prestatie van for-
maat. Op een verdienstelijke tweede 

plaats eindigde de winnaar van vo-
rig jaar, Koen Beentjes, met 18 fout. 
Derde werd Joukje Gratama met 20 
fout.
In de teamwedstrijd ging de over-
winning evenals vorig jaar naar het 
team Vanderwal & Joosten, bestaan-
de uit de collega’s Paulien Walch en 
Janine van der Sluis, aangevuld met 
Ines van der Boon. Tweede werd het 
team De 3 G’s (Jikkemine en Frank 
Garnier, Anne-Marie Gruter) en der-
de het team Philippa (Berry, Ellen en 
Jolijn Philippa). Tot slot was er een 
spannende ontknoping bij de spe-
cialisten. In deze categorie werd ge-
streden door 14 dicteenomaden die 
het land afreizen voor hun speciali-
teit. Pieter van Diepen uit Leiden en 
Rien Wisse uit Breda maakten alle-
bei 5 fouten. In de benodigde shoot-
out schreef Wisse het woord ‘wiiën’ 
zonder trema, waardoor Van Diepen 
zich voor de vierde keer in zes deel-
names tot winnaar mocht kronen in 
Aalsmeer. Rein Leentfaar uit Bres-
kens werd derde met zes fout.

Stichting
De 7e editie voltrok zich wederom 
in de sfeervolle ambiance van Het 
Wapen van Aalsmeer, waar de deel-
nemers na het dictee een heerlijk 
buffet kregen voorgeschoteld. Tij-
dens de avond maakte Constantijn 
Hoffscholte van het organiserende 
Boekhuis bekend dat voor het eve-
nement een stichting wordt opge-
richt: de Stichting Groot Aalsmeers 
Dictee. Deze zal de organisatie 
voortaan ter hand nemen. Voorzitter 
wordt Annemarie Braakman, pen-
ningmeester Joke van der Zee en 
Hoffscholte wordt zelf secretaris.
De volledige dicteetekst is na te le-
zen op: www.boekhuisaalsmeer.nl.

Verkoop planten Scouting 
Tiflo super geslaagd!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
29 oktober heeft Tiflo haar jaarlijk-
se planten verkookactie gehouden. 
Vanaf diverse locaties werd om half 
tien in de ochtend gestart met de 
verkoop van allerlei kamerplanten. 
Alle speltakken van de scoutingver-
eniging deden mee. Ook in de kra-
men op het Praamplein en, dit jaar 
voor het eerst, in Kudelstaart ston-
den de verkopers klaar. Onder een 
heerlijk zonnetje liepen de kinderen 
opgetogen langs de huizen. Om vier 
uur in de middag waren alle 1.450 
planten verkocht. Een super ge-

slaagde actie! Scouting Tiflo wil bij 
deze graag iedereen die hier aan 
heeft bijgedragen bedanken, want 
zonder de vrijwilligers, ouders, rij-
ders, leiding en kopers was het niet 
mogelijk geweest om deze actie te 
organiseren. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan de scoutingver-
eniging, die haar onderkomen heeft 
bij de Karmelkerk aan de Stom-
meerweg. Kijk voor meer informa-
tie en foto’s op www.tiflo.nl en op de 
facebooksite van Tiflo. PS: De scou-
ting zoekt nog leiding voor diverse 
speltakken. Zie ook de website. 

Lezing over ‘No Balls at 
All’ in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is er op zaterdag 5 november 
een lezing over Luitenant Arthur W. 
Starratt, de bommenrichter van de 
Amerikaanse B-17 ‘No Balls at all’. 
Deze bommenwerper maakte op 24 
februari 1944 bij Vijfhuizen in de ge-
meente Haarlemmermeer een ge-
slaagde buiklanding. Het bijzondere 
van deze lezing is dat de hoofdper-
soon in zijn eigen woorden het ver-
haal vertelt over zijn missie, crash-
landing, krijgsgevangenschap, ont-
snapping uit het Duitse kamp Sta-
lag Luft 1 en thuiskomst in de VS.
Starratt overleed in 2012 op 94-ja-
rige leeftijd, maar in de zeventiger 
jaren vertelde hij zijn indrukwek-
kende verhaal aan leerlingen van 
een hogeschool in Texas (VS). Tij-
dens deze lezing werden video-op-
namen gemaakt. Die beelden wer-
den later gedigitaliseerd door kin-
deren van de bommenrichter. Daar-
door werd een uniek stuk monde-
linge geschiedenis bewaard. De vi-
deo is Nederlands ondertiteld, maar 
ook zijn er filmbeelden en foto’s aan 
toegevoegd om de meeslepende 

verhalen over de oorlogsherinne-
ringen van Starratt te ondersteunen. 
Al eerder zijn delen van deze film in 
het Crash Museum ’40-’45 te zien 
geweest, maar nu worden veel nog 
niet eerder vertoonde beelden ge-
bruikt en worden meer details be-
kend over de belevenissen van de 
bommenrichter van de iconische 
B-17 Flying Fortress ‘No Ballls at all’. 
Het oorlogsverhaal werd beroemd 
in Haarlemmermeer en daarbuiten 
doordat een Duitse soldaat na de 
crashlanding foto’s maakte van het 
toestel met de neus in de IJtocht. Ze 
werden opgenomen in veel publi-
caties over de Tweede Wereldoor-
log. Op de crashplaats bij Vijfhui-
zen herinnert het Walter B. LeCler-
cpad, genoemd naar de piloot van 
deze B-17 aan het voorval. De lezing 
wordt verzorgd door Frits en Janny 
Herfst. Aanvang 13.00 uur. Het mu-
seum is geopend op zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur en gevestigd aan 
de Aalsmeerderdijk 460, Aalsmeer-
derbrug in fort Aalsmeer. Meer in-
formatie over de collectie van het 
museum op www.crash40-45.nl en 
de facebookpagina.

Grote veiling en loterij bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 7 no-
vember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer een grote veiling in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
6. Deze avond begint om 20.00 uur, 
maar de zaal is al om 19.15 uur 
open om te kijken wat er op deze 
avond aan postzegels en munten 
wordt aangeboden. Deze grote vei-
ling is zeker een kijkje waard. Be-
gonnen wordt met het aanbod van 
zo’n 200 kavels Nederland, vroege-
re gebiedsdelen en vele leuke series 
uit andere Europese landen. Vervol-
gens is er een fantastisch aanbod 
van ruim 100 kavels met allerhande 
materiaal. Daaronder leuke jaarsets 
munten, verzamelingen met een di-
versiteit aan postzegelboekjes, se-
ries, velletjes kinderblokken, vel-
letjes kerstblokken, enz. Uiteraard 
ontbreken in deze veiling ook de – 
al dan niet gevulde - stockboeken 
en albums niet. Daarnaast uiteraard 
de nodige enveloppen, onder ande-
re een restant verzameling Austra-

lië en Nieuw Zeeland, met een in-
zet van slechts 15 euro. De com-
plete veilinglijst staat op de websi-
te van de vereniging (www.postze-
gelverenigingaalsmeer.nl) uiteraard 
met veel scans en foto’s van de aan-
geboden kavels. Voorafgaand aan 
de veiling zal Sjaak Burgers middels 
een presentatie ingaan op ‘wat is 
mijn verzameling (nog) waard’.
Ook op deze avond kunnen de aan-
wezigen lootjes kopen voor een van 
de vele planten. Verder zijn er circa 
90 nieuwe stokboeken met zegels 
voor slechts 5 cent om in te snuf-
felen. Tevens is er een verzameling 
te zien van de heer van Meurs over 
‘Insecten’. Echt de moeite waard om 
even te kijken naar de zegels van al 
die beestjes. Dus maandagavond 7 
november om 20.00 uur naar Post-
zegelvereniging Aalsmeer in het Pa-
rochiehuis. Er is uiteraard koffie en 
een drankje verkrijgbaar in de zaal 
en er volop gratis parkeergelegen-
heid.

Aansluitend lunch in De Oude Veiling

Info ‘Een leven lang lezen’ 
in bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - De Bibliotheek Amstel-
land organiseert samen met Am-
stelring op vrijdag 11 november een 
koffie- en informatieochtend in de 
bibliotheek van Aalsmeer met als 
thema Een leven lang lezen. Tijdens 
deze ochtend worden de bezoe-
kers ontvangen met koffie en thee 
en vertellen twee bibliotheekmede-
werkers hoe de bibliotheek alle in-
woners een leven lang leesplezier 
biedt, en wat de bibliotheek voor u 
kan betekenen, ook als u misschien 
minder mobiel bent, of de kleine let-
tertjes niet meer zo goed kunt le-

zen. Na afloop van de ochtend kunt 
u in de naastgelegen De Oude Vei-
ling een lunch gebruiken. De och-
tend is 11 november van 10.30 tot 
12.00, met aansluitend een lunch in 
de Bibliotheek aan de Marktstraat 
19a. De informatieochtend is gratis. 
De bijdrage voor de warme lunch is 
3,50 euro, ter plaatse contant af te 
rekenen. Aanmelden voor de infor-
matie-ochtend en voor de lunch kan 
bij Geertina Hendriksen, program-
macoördinator dagbesteding Am-
stelring via e-mail: ghendriksen@
amstelring.nl of bel 06-12776772.

Geslaagd high tea concert 
van de Concertina’s
Amstelveen - Het high tea concert 
in wijkcentrum Westend op zondag-
middag 30 oktober van Concertina’s 
Accordeonorkesten onder leiding 
van Elly Meekel was een groot suc-
ces. De uitverkochte zaal was sfeer-
vol aangekleed met gezellige tafel-
tjes, die voorzien waren van mooie 
theepotten en schaaltjes met allerlei 
lekkers. Het concert werd geopend 
door het A-orkest met het alom be-
kende ‘There’s no business like 
show business’ gevolgd door twee 
delen van ‘Balkanya’ van Jan van 
der Roost. Daarna vulde de zaal zich 
met klanken van ‘Libertango’ van 
Astor Piazzolla. Gevolgd door mooie 
luistermuziek met als afsluiting ‘Wa-
terlooplein’. Terwijl Elly uitlegde wat 
er allemaal komt kijken bij het rei-
len en zeilen binnen een orkest, vol-
trok zich een wisseling van spelers. 
Ook stipte zij het belang van spon-
sors en donateurs voor de vereni-
ging aan. Inmiddels had het Recre-
anten-orkest zich opgesteld om te 
laten horen waar zij druk mee zijn 
geweest. ‘Avanti-Avanti’, een ga-
lop van Heinz Waldvogel, ’Folclora’ 
van de Nederlandse componist Ad 

de Jong, ‘Tunesische Impressionen’, 
het bekende ‘Eres Tu’ en tot slot ‘My 
Way’. Tussen de muziek door wer-
den etagère’s op de tafels gezet met 
weer nieuwe - door de leden zelf-
gemaakte - lekkere hapjes en werd 
er volop thee geschonken. Na een 
iets langere pauze was het de beurt 
aan het B-orkest om van zich te la-
ten horen. ‘Pop Collection2’ met een 
Rock, Ballad en Tango, ‘Carlotta’s 
Galop’, ‘Tango de Buenos Aires’. Het 
bekende ‘Always look on the bright 
side of life’, gevolgd door een Cole 
Porter-Medley met herkenbare me-
lodieën en ‘California Dreamin’. Het 
concert werd afgesloten met het 
toepasselijke ‘Time to say goodbye’. 
Na afloop werd er nog gezellig na-
getafeld met de laatste hapjes en 
een drankje. Met veel enthousiasme 
verzorgen de Concertina’s niet al-
leen een high tea concert, maar ook 
op verzoek een gezellige middag/
avond in verzorgings- en verpleeg-
huizen. “Muziek doet mooie dingen 
met de mensen die daar wonen”, al-
dus Elly Meekel. Nadere informatie 
hierover op de website www.con-
certinas.nl.

Eigen pijl en boog maken 
in het Amsterdamse Bos 
Amstelland - Maak zelf je eigen 
superpijl en bosboog op zondag-
middag 6 november om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur. Zoek in het Bos naar 
takken waar een pijl en boog mee 
gemaakt kan worden. Voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar en (groot)ouders/
begeleiders. Kosten 5 euro per kind 

en 2,50 euro per volwassene. Duur: 
1 uur.

Eten uit de natuur
Wandel mee op zondagmiddag 13 
november van 12.30 tot 15.30 uur en 
leer van alles over eetbare planten 
in het Amsterdamse Bos. Tijdens de 
wandeling worden eetbare planten 
verzameld en na afloop worden de-
ze klaar gemaakt en opgegeten.
De deelnemers proeven van limona-
de, gelei en chutney die eerder zijn 
gemaakt. Onder leiding van bioloog 
Wies Teepe. Voor iedereen vanaf 12 
jaar. Kosten 8 euro. Start bij par-
keerplaats Groot Kinderbad. 

Wandeling richting Noord
Kom mee wandelen met de bos-
wachter op zondagmiddag 13 no-
vember om 14.00 uur. Er wordt ge-
wandeld door het gebied ten noor-

den van de Bosbaan, dat is oud pol-
dergebied. Onderweg vertelt de 
boswachter allerlei wetenswaar-
digheden. Start van de wandeling 
is bij de Boswinkel. De kosten zijn 
4,60 euro per persoon. De wande-
ling is geschikt voor iedereen van-

af 12 jaar. Aanmelden voor alle ac-
tiviteiten kan telefonisch via: 020-
5456100, via de site: www.amster-
damsebos.nl of in de Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5 geopend van 
dinsdag tot en met zondag tussen 
10.00 en 17.00 uur.





Aalsmeer - Afgelopen zondag 30 
oktober vierde Radio Aalsmeer haar 
25-jarig bestaan. Er werd uitgebreid 
stilgestaan bij het jubileum met 
een 25-urige live marathonuitzen-
ding, een ontbijt met de medewer-
kers en receptie voor vele genodig-
den. Tijdens de receptie vond even-
eens een belangrijke mijlpaal plaats: 
Burgemeester Jeroen Nobel onthul-
de de nieuwe baanbrekende websi-
te van de omroep. Hij gaf direct een 
demonstratie van de nieuwe func-
ties, waaronder het eenvoudige de-
len van uitzendingen en fragmenten 
voor mensen onderling. Nobel had 
een dergelijke website van goede 
kwaliteit niet eerder gezien. Het on-
derstreept volgens hem de profes-
sionaliteit van de omroep. De jubi-
leumuitzending bereikte haar hoog-
tepunt in het laatste uur waarin het 
oprichtingsjaar 1991 centraal stond. 
Een groep medewerkers van het 
eerste uur, die nog altijd actief is, 
sloot de dag af met de eerste plaat 
die ooit op Radio Aalsmeer te horen 
was: Seal met ‘The Beginning’. Alle 
uren zijn terug te vinden op de nieu-
we website: www.radioaalsmeer.nl. 

Watertuinen en meer 
Ron Leegwater en Deborah Bo-
the ontvangen vrijdagavond tussen 
21.00 en 23.00 uur Ap Eigenhuis van 
Stichting de Bovenlanden. Hij komt 
vertellen wat de plannen zijn voor 
de Watertuinen. Om exact 22.22 uur 
doet Deborah haar social mediaru-
briek. Ook komt fotografe en radio-
collega Judith Keesen onthullen wie 
er op de Aalsmeerse Mannen- en 
Vrouwenkalender staan die zij heeft 
gemaakt. De opbrengst gaat naar 
de Voedselbank. Het thema van 
de Twitterhit is deze week dan ook 
‘Mannen en vrouwen’. Welke artiest 
of titel kun jij hierbij verzinnen? Ver-
der nog de soulshow-classic, gezel-
lige meezinger, Ron’s Top 40 Hitar-
chief en het radiospelletje Sound-
memory. Vragen, aanmelden of sug-
gesties via de facebookpagina van 
‘Vrijdagavondcafé’ of per mail: stu-
dio@radioaalsmeer.nl.

Dick Piet te gast 
Presentator Sem van Hest krijgt za-
terdag gezelschap van journalist 
Dick Piet. Hij is bekend van de his-
torische filmavond in de feestweek 
en daarmee ook kenner van veel 
historische zaken in Aalsmeer. Van 
Hest heeft de muziekkeuze van Dick 
Piet al ontvangen en verheugt zich 
op de uitzending. ‘Sem op Zater-
dag’ is tussen 10.00 en 12.00 uur te 
beluisteren, vanaf 11.00 uur is Dick 
Piet te gast.
Afgelopen zondag vond de jubile-
umuitzending plaats. Niels Tenha-
gen en Frederik Tijssen vonden nog 
wat extra materiaal dat zondag niet 
is uitgezonden, maar zaterdag wel 
te horen zal zijn. Verder hebben zij 
zaterdag een uitzending zoals zij 
maandelijks op de eerste zaterdag 
van de maand hebben: de app van 
de maand, de piratenknaller, de 20 
over 22 mix en meer. Uiteraard al-
les voorzien van de lekkerste mu-
ziek om er een super zaterdag van 
te maken.

Van horeca naar kleding
Broer en zus Elbert en Mylène Huijts 
verzorgen samen met technicus Ed-
gar van Hazendonk als ruim 3 jaar 
wekelijks de talkshow ‘Door de 
Mangel’. Afgelopen maandag was 
de Kudelstaartse horecaman Tho-
mas Voorn te gast bij de 25-jari-
ge omroep. In plaats van de rozen-
kwekerij van zijn vader over te ne-
men, belandde Voorn in de hore-
ca. Ook Voorn heeft weer een nieu-
we gast uitgenodigd. Zijn keuze is 
gevallen op Ingrid Kranenburg, ei-
genaresse van kinderkledingzaak 
Teddy’s. Vincent wil van haar weten 
hoe het komt dat ze het al zo lang zo 
goed doet. Is het een geheim? Of is 
het iets waar je geen grip op hebt? 
Maandag 7 november is zij te gast.

Zelf een boek schrijven
Droom jij ook ervan om ooit een 
boek te schrijven? Misschien ben je 
zelfs al begonnen. Een boek schrij-
ven is een project. Bestaat er mis-
schien een stappenplan? Waar be-
gin je mee, eerst de titel en dan het 
verhaal of juist omgekeerd? Wat 
zijn de valkuilen tijdens het schrij-
ven? Heeft het zin om vooraf een 
schrijfcursus of schrijfworkshop 
te volgen? Volgende week woens-
dag 9 november praat Esther hier-
over met Jolanda Pikkaart (schrijf-
coach en schrijfster), Jacobine van 
den Hoek (schrijfster en columniste) 
en Chris Godthelp-Kortink (uitgeve-
rij Hulde). Wilt u kans maken op het 
boek ‘Slapen op je tenen’ van Hans 
Godthelp? Dat kan! Wat betekent 
de titel? Mail het antwoord op de-
ze vraag voor 9 november naar es-
ther@radioaalsmeer.nl. De talkshow 
Echt Esther, elke woensdag tussen 
18.00 en 19.00 uur. Radio Aalsmeer 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. Elke 
dag brengt Radio Aalsmeer infor-
matieve en interessante program-
ma’s. In de nacht en doordeweeks 
overdag kan genoten worden van 
fijne non-stop muziek. Volg de om-
roep ook op Twitter en Facebook 

Welkomstbord jubileumreceptie 25 
jaar Radio Aalsmeer, gemaakt door 
radiovrijwilliger Esther Gons. 
Foto: Laurens Niezen
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ACOV voert de Messiah van 
Händel uit in De Bloemhof
Aalsmeer - Op zaterdag 12 novem-
ber voert de Aalsmeerse Christelijke 
Oratorium Vereniging (ACOV) onder 
leiding van dirigent Danny Noote-
boom de Messiah van Georg Frie-
drich Händel uit in de Bloemhof aan 
de Hornweg 187. Aanvang is 20.00 
uur. De tekst voor de Messiah werd 
door Charles Jennens geschreven: 
een groot aantal losse, korte teksten 
uit het Oude en het Nieuwe Testa-
ment. Daarmee verschilt het werk 
van dat wat doorgaans een oratori-
um wordt genoemd: een afgeronde 
Bijbelse vertelling op muziek gezet. 
Het werk is opgesplitst in drie delen: 
de profetieën in het Oude Testament 
met de verkondiging van de Messi-
as, zijn dood, de opstanding en de 
hemelvaart en zijn wederkomst en 
heerschappij. Händel had slechts 24 
dagen nodig om het werk te com-
poneren: van 22 augustus tot 14 

september 1741. De eerste uitvoe-
ring was op 13 april 1742. Het stuk 
was een groot succes. Een jaar la-
ter werd de Messiah ook in Londen 
(Covent Garden) uitgevoerd. Händel 
heeft een enorme erfenis aan com-
posities achtergelaten: 42 opera’s, 
29 oratoria en meer dan 120 canta-
tes, trio’s en duetten. Aan het con-
cert op 12 november wordt mee-
gewerkt door Merel van Geest (so-
praan), Merlijn Runia (mezzoso-
praan), Adrian Fernandes (tenor), 
Marlijn Zwitserlood (bariton), San-
der van den Houten (orgel) en het 
begeleidingsorkest Strijklicht. Kaar-
ten voor het concert zijn te koop bij 
de leden van het koor, Boekhuis in 
de Zijdstraat, Kraan Mode aan de 
Aalsmeerderweg, voor aanvang aan 
de zaal of via de website waar uitge-
breide informatie te vinden is: www.
acov.nl. 

Werkgroep Klassieke muziek KCA
Animato Kwartet zondag 
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 6 november 
gaan om 15.00 uur de deuren van 
het Oudkatholieke kerkje aan de 
Oosteinderweg weer open voor het 
bijwonen van een schitterend con-
cert. De werkgroep Klassieke mu-
ziek van KCA heeft wederom vier 
jonge musici naar Aalsmeer weten 
te halen. Het kwartet is weer een 
voorbeeld van talentvolle bespelers 
van viool en cello. Uit het feit dat zij 
in binnen- en buitenland vele mu-
ziekprijzen hebben weten te beha-
len kan toch wel de conclusie ge-
trokken worden dat een bijzonder 
concert staat te wachten.
De dame en drie heren van het Ani-
mato kwartet variëren in leeftijd van 

20 tot 25 jaar en bewijzen daar-
mee dat deze vorm van musiceren 
niet alleen is weggelegd voor oude-
ren. Vol enthousiasme weten zij klei-
ne en grote zalen in de ban te bren-
gen van hun spel. De werkgroep 
vindt het belangrijk dat veel men-
sen deze vorm van musiceren mee 
kunnen maken en wellicht kunnen 
gaan waarderen. Voor dit concert is 
er dan ook een bijzondere aanbie-
ding. Elke abonnementhouder mag 
een gast meenemen en dient nog 
een kaart te kopen à 17 euro inclu-
sief consumptie. Dan mogen daar 
ook twee mensen op naar binnen. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Tini Man via 0297–329592.

Marathonuitzending voor 25-jarig bestaan

Burgemeester opent nieuwe 
website Radio Aalsmeer

Gezamenlijk ontbijt in de studio voor aanvang van de 25 uur durende mara-
thonuitzending voor het 25-jarig jubileum van Radio Aalsmeer

Caritas zingt met Remco 
Hakkert in Oosterkerk
Aalsmeer - Zaterdag 12 november 
is voor het in Aalsmeer en omstre-
ken bekende koor Caritas weer een 
hoogtepunt, zoals die er de laatste 
jaren al veel zijn geweest voor het 
koor. Samen met Remco Hakkert, 
in christelijk Nederland bekend van 
zijn medewerking aan het TV pro-
gramma ‘Nederland Zingt’ geeft Ca-
ritas een uniek concert.
Caritas werd in 1981 opgericht als 
een interkerkelijk jongerenkoor. In 
de beginperiode werd er voorname-
lijk meegewerkt aan kerkdiensten 
in de regio Aalsmeer. Later ging het 
koor ook deelnemen aan projecten 
op uitnodiging van andere koren en 
ging het ook zelf met succes, mu-
sicals arrangeren en uitvoeren. Het 
koor bestond toen uit bijna 100 le-
den. Maar de jongeren werden ou-
der en er brak een nieuw tijdperk 
aan in hun leven met de activiteiten 
die daarbij horen. Zodoende daal-
de het aantal leden van het koor. Te-
genwoordig heet het dan ook offi-
cieel Interkerkelijk koor Caritas. Het 
ledental is al jarenlang zo rond de 
40 mensen. Al zit er het laatste jaar 
een aanzienlijke groei in en telt de 
ledenlijst van Caritas nu 55 namen.
In tegenstelling tot veel andere ko-
ren heeft Caritas aan mannenstem-
men geen gebrek. Zo is er een 
mooie balans ontstaan tussen de 
verschillende partijen. Caritas staat 
sinds 2008 onder leiding van diri-
gent Arie Vooijs. Arie heeft nu en in 
het verleden tal van koren en gos-
pelgroepen onder zijn hoede ge-
had. Die ervaring heeft hij goed over 
kunnen brengen op het koor, naast 
zijn passie en visie op het overbren-
gen van de te zingen teksten.
Maar Caritas kan ook niet zonder 
zijn alom gewaardeerde pianist, Pe-
ter van Dongen. Op het gebied van 
begeleiding is hij geen onbekende 
in de regio. Het is altijd weer een ge-
not om naar zijn kunsten op de pi-
ano te luisteren. Sinds 5 jaar heeft 
Caritas ook een heuse Charles Dic-
kens Vocalgroup. Ieder jaar richting 
de kerstdagen zingen ongeveer 15 
leden van Caritas op uitnodiging 
van bijvoorbeeld kerken en winke-
liersverenigingen, a capella de ou-
de Engelse hymnes die bij de kerst-

dagen horen. Daarbij zijn ze gekleed 
in de stijl die bij Charles Dickens 
hoort. Uit de reacties van het win-
kelend publiek blijkt dat het steeds 
weer een genot is om naar te luiste-
ren en naar te kijken.
De laatste jaren heeft het koor 
Aalsmeer en omgeving diverse ke-
ren verwend met aansprekende en 
bijzondere concerten en projecten. 
Wie herinnert zich niet The Cruci-
fixion van John Stainer, The promi-
sed hope, uitgevoerd in de sfeer-
volle Karmelkerkn de musical ‘Ge-
nade’ die door het koor zelf gere-
gisseerd werd. Dit jaar nog was het 
zeer gezellige en mooie High Tea 
concert in Kudelstaart. Kortom, Ca-
ritas is in beweging en kijkt uit naar 
de toekomst. Op dit moment bereidt 
het koor zich voor op het concert 
op 12 november. Voorafgaand aan 
het concert, op zaterdagmiddag, zal 
Remco Hakkert eerst een workshop 
verzorgen voor het koor. Hij zal zijn 
opgedane ervaring en kundigheid 
rondom het thema ‘Teksten schrij-
ven van liederen’ delen. Want naast 
het zingen heeft Remco veel zelfge-
schreven liederen uitgebracht. In de 
beginperiode van zijn al 20 jaar du-
rende carrière treedt hij als solist 
voornamelijk op met zijn koren. Ech-
ter de laatste jaren brengt hij veel 
eigen werk ten gehore bij zijn op-
tredens. Met liederen als ‘Stil’, ‘Ge-
bed voor mijn kinderen’ en ‘Groot is 
Uw trouw’ heeft hij in de loop der 
jaren veel mensen bemoedigd. Voor 
Caritas wordt dit een bijzondere en 
uitdagende dag, want in het verle-
den zat een aantal composities van 
Remco Hakkert in het repertoire van 
Caritas en ook in de huidige liede-
renkeuze zit materiaal van hem. Het 
is dus best bijzonder om nu samen 
met Remco een concert te geven. 
Tijdens de avond is er naast de so-
lo- en koorzang ook ruimte voor sa-
menzang. En u kunt er bij aanwe-
zig zijn!
Kaarten à 10 euro zijn te reserve-
ren via: caritasconcert@gmail.com 
De toegangsprijs is inclusief 1 con-
sumptie. Het concert begint om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, 
en vindt plaats in de Oosterkerk aan 
de Oosteinderweg 269.

Videoclub Aalsmeer met 
drie films naar festival
Aalsmeer - NH’63, de Federatie 
van amateurfilmers in Noord Hol-
land, organiseert op zaterdag 26 
november een filmfestival met als 
thema ‘Interclubontmoeting’. Tij-
dens dit festival worden per filmclub 
drie films vertoond met een geza-
menlijke speelduur van 20 minuten. 
De films worden direct na vertoning 
door een zaaljury beoordeeld, waar-
na de puntenwaardering door mid-
del van het opsteken van een cij-
ferbord kenbaar wordt gemaakt. 
De filmclub die de meeste punten 
behaald wint de wisselprijs. Van-
uit de videoclub Aalsmeer wordt de 
film ‘Autoliefde roest niet’ van Henk 
Westerhof ingezonden, naast ‘Van 

Wensdroom tot Werkelijkheid’ van 
Susan Griekspoor en ‘Happy Ener-
gy’ van Gerard van Schie. In Noord 
Holland zijn 16 filmclubs bij NH’63 
aangesloten met in totaal 280 leden.
Het festival zal worden gehouden in 
de grote zaal van Woonzorgcentrum 
Bloemswaard in Hillegom. Informa-
tie is te vinden op de website: www.
nh63.videofilmers.nl 

Cursus Videomontage
Maandag 7 november wordt de 
door Henk Westerhof gedoseerde 
cursus: ‘Videomontage op de com-
puter’ vervolgd. Er wordt gestart 
met vertoning van de door de cur-
sisten gemaakte huiswerkopdracht: 

Zangeres Paulien in The Club
Een middag om gelukkig 
van te worden
Aalsmeer - Zondag 30 oktober was 
het voor de trouwe bezoekers van 
The Club in Studio’s Aalsmeer even 
wennen. Geen welkom van Bob & 
Gon, geen rozen op de tafels en 
geen kunst aan de muur. Maar wel 
een geweldige zangeres: Paulien - 
haar voornaam - is voldoende. Niet 
vanwege haar bekendheid in Neder-
land, maar dat gaat vast gauw ver-
anderen. Haar programma van Piaf 
tot Porter leent zich goed voor het 
kleine intieme theater. Haar perfor-
mance kan niet eenvoudiger - een 
bewuste keuze - de Franse chan-
sons - gelardeerd met Nederland-
se en Engelse teksten transformeert 
zij op deze wijze naar luisterliedjes. 
‘Heureux’, het Franse woord voor 
geluk, komt veelvuldig voor in haar 
teksten en gezien de reacties van 
het publiek wist zij dat geluk goed 
over te brengen met haar warme 

stem. Nog veel meer geluk heeft de 
zangeres zelf met haar fantastische 
band. De pianist Damien Groleau, 
op speciaal verzoek overgekomen 
uit Frankrijk, gitarist Jean-Jacques 
Rojer, bassist Lené te Voortwis en 
drummer André Hoekstra verdienen 
het om genoemd te worden. Terecht 
dat de mannen - niet echt beken-
den van elkaar - een daverend ap-
plaus tussen door en na afloop kre-
gen. Wat een plezier en enthousi-
ast samenspel en wat een gewel-
dige arrangementen. Zo ontstond 
er een heerlijke Parijse sfeer waar 
ook de glazen wijn niet konden en 
mochten ontbreken. Dat deze regel-
matig van leeg naar vol werden ge-
schonken kan ook komen door de 
wonderschone jongen die telkens 
de bestellingen opnam. Het was een 
middag om gelukkig van te worden!
Janna van Zon 

Aalsmeer -Op 5 en 6 november doet Sunny Neeter mee met het Landelijk 
Atelier Weekend en opent de deuren van haar atelier en galerie op zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Een aanrader om een kijkje te gaan nemen, 
zeker ook gezien de speciale actie. Tijdens dit weekend geeft de Aalsmeerse 
kunstenares tien procent korting op de aankoop van een kunstwerk. Adres is: 
Hornweg 196d. Kijk voor meer informatie op www.sunnyart.eu.

Atelier Weekend bij Sunny

‘Maak een kort filmpje over je ei-
gen woonomgeving’. Deze filmpjes 
zullen door de docent worden be-
oordeeld en waar nodig van com-
mentaar worden voorzien. Natuur-
lijk worden tips gegeven ter verbe-
tering. Ook de meer geavanceerde 
technieken van het monteren als: 
verbeteren van kleur, toevoegen en 
corrigeren van geluid, gebruikma-
king van titels, enz. krijgen ruime 
aandacht. 
De vervolgavonden zijn op maan-

dagen 12 december en 16 janua-
ri. Belangstellenden die nog willen 
deelnemen aan deze cursus kun-
nen nog prima insteken. De cursus 
wordt gegeven in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3 en de 
aanvangstijd is 20.00 uur. 
Kijk voor verder informatie op: www.
videoclubaalsmeer.nl of neem tele-
fonisch contact op met voorzitter 
Gerard van Schie: via 06-52421829 
of per e-mail: gerard.van.schie@
quicknet.nl.
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Inbraak woning 
via balkondeur

Aalsmeer - Op zaterdag 29 okto-
ber rond negen uur in de avond is 
ingebroken in een woning in de J. 
Schaperstraat. De bewoner kreeg 
bij zijn bezoekadres rond ne-
gen uur in de avond een bericht 
met een alarmsignaal. De bewo-
ners zijn direct naar huis gere-
den, maar de dieven hebben toch 
de tijd gehad om het hele huis te 
doorzoeken. Er gaat een inventa-
risatie gemaakt worden van ver-
miste spullen. De inbrekers zijn 
het huis binnen gegaan door de 
balkondeur met flink geweld te 
forceren.

Twee laptops en 
geld gestolen

Aalsmeer - In een woning aan 
de Hoge Dijk, nabij de Machi-
neweg, is op donderdag 27 ok-
tober tussen half acht in de och-
tend en half drie ‘s middags in-
gebroken. In het pand wonen 
meerdere mensen. Diverse deu-
ren zijn door de dieven open ge-
broken. Ontvreemd zijn twee lap-
tops, een playstation 4, een mo-
biele telefoon, handbagage en 
250 euro contant geld. Om bin-
nen te komen hebben de inbre-
kers de voordeur geforceerd. 

Open haard aan 
na inbraak

Aalsmeer - Op vrijdag 28 okto-
ber rond vier uur in de middag is 
ingebroken in een bedrijf aan de 
Oosteinderweg, ter hoogte van de 
Machineweg. In het pand bleek 
de inbreker de open haard aan-
gezet te hebben. Waarschijnlijk 
heeft de persoon het koud gehad. 
In de naaste omgeving werd door 
agenten een tent ontdekt waar 
mogelijk een dakloos persoon in 
woont of gewoond heeft.

Speed in auto 
gevonden

Aalsmeer - Tijdens een algehe-
le controle zagen agenten op vrij-
dag 28 oktober rond drie uur in 
de middag een auto met buiten-
lands kenteken staan. Naast de 
wagen stonden twee mannen. Ze 
verklaarden even een pauze te 
houden, voordat ze naar huis gin-
gen rijden. De politie heeft de au-
to doorzocht en vond een stuk fo-
lie met hierin een kleine hoeveel-
heid speed. De twee hebben af-
stand gedaan van de drugs. Er is 
een waarschuwing gegeven.

Rijbewijs kwijt 
door alcohol

Aalsmeer - Op zaterdag 29 ok-
tober rond half zes in de middag 
werd door een agent in vrije tijd 
gezien dat over de Legmeerdijk 
een auto slingerend reed. Bij het 
stoplicht reed de bestuurder bij 
groen licht niet weg. De bestuur-
der bleek in slaap gevallen te zijn. 
De 49 jarige in Leimuiden wonen-
de man bleek veel te veel alcohol 
gedronken te hebben. Hij is mee-
genomen naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Het appa-
raat stokte bij 910 Ugl. Het rijbe-
wijs van de man is per direct in-
gevorderd en hij zal zich moeten 
verantwoorden bij justitie.

Bom blijkt nep!
Aalsmeer - Op vrijdag 28 okto-
ber rond twee uur in de middag 
kreeg de politie een melding dat 
er mogelijk een bom lag op een 
bedrijfsterrein aan de Aalsmeer-
derweg. Agenten hebben foto’s 
gemaakt en deze verzonden naar 
de Explosieve Opruimingsdienst. 
Naar aanleiding van de plaatjes 
besloot de EOD een specialist te 
sturen. De bom bleek echter nep. 
De geheel dicht geplakte koker 
was een strak opgerolde keuken-
rol met hierin een vloeistof. De 
rookbom is maar afgestoken. 

Airbag en stuur 
weg na inbraak

Kudelstaart - De afgelopen 
week is ingebroken in drie auto’s, 
die geparkeerd stonden in de An-
ne Frank-, Darwin- en Leegwa-
terstraat. Van een wagen is alleen 
een kentekenplaat weg. Van een 
Audi A3 is een ruit ingeslagen en 
flinke schade gemaakt om het 
stuur met toebehoren en de air-
bag buit te kunnen maken. 

Botsing fietser en 
bromfietsster

Aalsmeer - Op maandag 31 ok-
tober zijn om acht uur in de mor-
gen een fietser en een bromfiets-
ster op elkaar gebotst op de krui-
sing Aalsmeerderweg met de Leg-
meerdijk. Laagliggende zon was 
de oorzaak dat de twee elkaar 
over het hoofd zagen. De 49-ja-
rige fietser uit Amstelveen kwam 
ten val en is met mogelijk ruglet-
sel naar ziekenhuis Amstelland 
vervoerd. De 18-jarige bromfiets-
ster uit Aalsmeer bleef ongedeerd, 
maar was flink geschrokken.

Man zet mes op 
eigen keel

Aalsmeer - Op vrijdag 28 okto-
ber heeft om elf uur in de ochtend 
een ongeval in een bedrijf aan de 
Aalsmeerderweg plaatsgevon-
den. Een 28 jarige man uit Leid-
schendam had zich met een mes 
gesneden. De medewerker wilde 
aan een collega laten zien dat het 
stanleymesje leeg was en maakte 
hiermee een beweging naar zijn 
keel. Het mesje werkte echter wel 
en de man sneed zichzelf in zijn 
keel. De hulpdiensten zijn snel ter 
plaatse gekomen en hebben de 
man met spoed naar het VU zie-
kenhuis vervoerd. Hij had een be-
hoorlijke wond, er zijn liefst vijf-
tien hechtingen geplaatst.

Burgemeester: “Aalsmeer staat 
er financieel goed voor!”
Aalsmeer - Met de najaarsrappor-
tage informeert het college de raad 
over de voorlopige financiële resul-
taten van 2016, gebaseerd op de 
eerste negen maanden van dit jaar. 
Daarmee geeft het college een actu-
eel en transparant beeld van waar zij 
staat met de uitvoering van de pro-
grammabegroting 2016 en op welke 
onderdelen uitgaven en inkomsten 
hoger of lager uitvallen dan begroot. 
De najaarsrapportage laat een voor-
deel van 1.5 miljoen euro zien. Ruim 
500.000 euro blijft beschikbaar voor 
het sociaal domein. Burgemees-
ter Jeroen Nobel, portefeuillehou-
der financiën: “Financieel staat de 
gemeente er goed voor. Het colle-
ge voert een solide financieel beleid. 
Ook voor 2016 zijn wij behoudend in 
onze beramingen geweest.”

Hogere inkomsten
Voornaamste redenen voor het posi-
tieve resultaat zijn: 
- Hogere inkomsten uit precario 

(529.000 euro): via een amende-
ment heeft de raad besloten een 
hoger tarief voor precario vast te 

stellen dan begroot.
- Meer bouwleges (300.000 euro): 

de gemeente heeft meer bouw-
leges ontvangen dan verwacht 
en voor de tweede helft van het 
jaar staat de indiening van nog 
een aantal bouwprojecten op de 
planning;

- De Septembercirculaire – de al-
gemene uitkering van het Rijk – 
valt hoger uit dan verwacht.

Buffer voor sociaal domein 
Voor 2016 verwacht de gemeente 
een overschot voor het sociaal do-
mein. Het college stelt voor om dit 
overschot beschikbaar te houden 
voor het sociaal domein in afwach-
ting van de daadwerkelijke uitgaven 
voor 2016. Zo verwacht de gemeen-
te met name in de jeugdzorg een 
oplopend tekort. Daar heeft de ge-
meente nu de middelen voor. “Bud-
get mag geen reden zijn om on-
ze inwoners geen zorg te bieden. 
Uitgangspunt van het college is en 
blijft dat iedereen in Aalsmeer die 
zorg nodig heeft dat ook krijgt”, al-
dus wethouder Ad Verburg.

Fracties houden tempo erin
Half uur raadsvergadering
Aalsmeer - Eén van de kortste 
raadsvergaderingen ooit vond don-
derdag 27 oktober plaats. Net geen 
half uur is vergaderd in voor het eerst 
de raadskelder van het gemeen-
tehuis. Vanwege de renovatie kan 
de raadzaal voorlopig niet gebruikt 
worden en daarom is de raadskelder 
omgetoverd tot vergaderzaal inclu-
sief het bekende, blauwe tapijt met 
het wapen van Aalsmeer in het mid-
den van de vergaderopstelling. Ha-
merstukken waren de herziening 
Gemeentelijke en Gezondheids-
dienst (GGD) Amsterdam-Amstel-
land, verordening onderwijshuisves-
ting en vaststelling grondexploitatie 
Polderzoom, fase 1. Vervolgens vond 
de benoeming plaats van de plaats-
vervangend griffier O.F. Matheijsen 
en natuurlijk ging dit gepaard met 
een mooi boeket bloemen. “Volgens 
Aalsmeers gebruik”, aldus burge-
meester Jeroen Nobel. 

Sociale woningbouw
Daarna volgden nog drie behandel-
stukken, maar hier hadden de frac-
ties niet heel veel worden voor no-
dig. Ze waren tevreden over het be-
stemmingsplan Polderzoom waar 
zo’n 130 woningen gebouwd gaan 
worden. In het gebied tussen de 
Stommeerkade, Ophelialaan en Bur-
gemeester Kasteleinweg gaan huur-
woningen ontwikkeld worden, deels 
in het sociale segment en deels 
goedkopere vrije sector huur, zo-
wel appartementen als grondge-
bonden woningen. “We zullen kort 
zijn”, aldus Danny Tol van AB. “Ak-
koord.” Eppo Buskermolen van het 
CDA hield het ook kort. Hij drong 
er op aan dat goed toegezien gaat 
worden op het parkeren in de wijk. 
Ook Sunny Lakerveld van PACT was 
positief. “Wij zijn blij met dertig pro-
cent sociale woningbouw en ruim-
te voor openbaar groen. Wat ons be-
treft, snel aan de slag.” En de VVD bij 
monde van Marjanne Vleghaar: “Pri-
ma plan, ga zo door.” De fractie HAC 
was overigens afwezig. 

“Een cadeautje”
Bij de behandeling van het voorstel 
om de eigen bijdragen Wmo bij be-
geleiding, respijtzorg en maatschap-
pelijkwerk te verlagen, werd een 
amendement ingediend, onderte-
kend door PACT, AB en CDA. Voor-
gesteld werd om de eigen bijdra-
ge maatwerkvoorziening per 1 ja-
nuari 2017 te verlagen en de eigen 
bijdrage voor respijtzorg en maat-
schappelijk werk met terugwerken-

de kracht per 1 januari niet op te 
leggen. De eigen bijdrage was af-
gelopen jaar behoorlijk verhoogd, 
waardoor menigeen de dagbeste-
ding ging mijden, simpelweg omdat 
ze dit niet (meer) konden betalen. 
De gemeente kreeg hierover diver-
se klachten en is in overleg gegaan 
met alle betrokkenen. Het resultaat 
verlaging naar het niveau van 2014 
met ingang van het nieuwe jaar. De 
fracties willen echter dat de regeling 
sneller ingaat en diende een amen-
dement in. Ze kregen in deze bijval 
van het college. Wethouder Ad Ver-
burg kon mededelen dat de regeling 
al in december ingaat, om precies te 
zijn op 5 december. “Een cadeautje.” 

Van kantine naar buurthuis
Het laatste onderwerp op de agen-
da was het voorstel om onderhouds-
maatregelen te nemen om de voor-
malige VVA-kantine aan de Dreef in 
de Hornmeer om te toveren tot tij-
delijk buurthuis. Tijdens de behan-
deling in de commissievergadering 
waren er nog twijfels geweest, me-
de ook vanwege het gevraagde kre-
diet van 45.000 euro voor elementair 
herstel van het pand. Echter op alle 
vragen was middels een memo goed 
en duidelijk antwoord gegeven. Zo 
goed dat er tijdens de behandeling 
in de raad geen vragen meer wa-
ren. De VVD merkte wel op kritisch 
te zullen blijven. “Het blijft een hoop 
geld, maar als we nee zeggen du-
peren we enorm veel mensen”, al-
dus Jan Bouwmeester. Eppo Bus-
kermolen van het CDA benadrukte 
dit. “Naast de buurtvereniging hel-
pen we nog vijftien andere organi-
saties die ook gebruik maken van 
het buurthuis in de Roerdomplaan.” 
En daarmee was de vergadering af-
gelopen. Er waren geen vragen in-
gediend voor het vragenkwartier. 
Voorzitter Nobel dankte allen voor 
hun aanwezigheid en sloot de ver-
gadering. 

Vanavond begroting
“Ik hoop dat de behandeling van 
de begroting volgende week ook zo 
snel gaat”, aldus Cees Wijnen van 
Radio Aalsmeer na afloop. Mede-
verslaggever Sem van Hest betwij-
felde het. Hij wilde wel een ‘wedje 
leggen’. Vanavond, donderdag 3 no-
vember, dus begrotingsvergadering. 
Aanvang is 20.00 uur en de sluiting 
is op papier gepland om 23.00 uur. 
Wie krijgt gelijk: Cees of Sem? Wordt 
vervolgd!
Foto: www.kicksfotos.nl

Advies GGD en RIVM: Blijf sporten
Nader onderzoek rubber-
granulaat in kunstgras
Aalsmeer - Naar aanleiding van de 
discussie over rubbergranulaat in 
kunststofvelden heeft de gemeen-
te contact opgenomen met de GGD. 
De GGD Amsterdam heeft met het 
RIVM en andere GGD-vestigingen 
overleg gevoerd. Het advies is om 
te blijven sporten en de gebruike-
lijke hygiënemaatregelen in acht te 
nemen. De GGD Amsterdam blijft 
nauw betrokken bij het onderzoek 
dat het RIVM gaat uitvoeren. Inwo-
ners kunnen met hun vragen over 
rubbergranulaat in relatie tot hun 
gezondheid bellen met de afdeling 
Milieu- en Gezondheid van de GGD 
Amsterdam via 020-5555405. 
De inventarisatie van de met rub-
ber ingestrooide kunstgrasvoet-
balvelden heeft plaatsgevonden en 
is gedeeld met de ESA en met de 
twee betrokken voetbalverenigin-
gen en op de website geplaatst. Vier 
kunstgrasvelden zijn door leveran-
cier Granuband BV geleverd. Voor 
de infill is gecertificeerd materiaal 
gebruikt conform de DIN V-18035-
7 norm. Het hoofdveld op het sport-
complex aan de Beethovenlaan is 

aangelegd door leverancier Cee-
len. Het granulaat is voor het me-
rendeel afkomstig van gerecycle-
de autobanden van de Nederland-
se markt en is Nederlands fabricaat. 
Voor het navullen wordt gebruik ge-
maakt van één soort rubbergranu-
laat, namelijk Granuflex. 
Over de precieze samenstelling van 
het granulaat is weinig informa-
tie beschikbaar. Minister Schippers 
heeft het RIVM opdracht gegeven 
tot onderzoek naar de precieze sa-
menstelling van het rubbergranu-
laat en of deze samenstelling moge-
lijk effecten op de gezondheid kan 
hebben. Dit onderzoek bestaat uit 
literatuuronderzoek en veldonder-
zoek op 50 tot 100 kunstgrasvelden 
en is uiterlijk eind van dit jaar ge-
reed. 
Voor de goede orde meldt de ge-
meente nog dat er in Aalsmeer 
geen speelplaatsen zijn met rubbe-
ren valdempingstegels. Het college 
houdt via de ESA nauw contact met 
de betrokken verenigingen en volgt 
de adviezen van het RIVM, de GGD 
en de KNVB op de voet. 

Afscheid leden Wmo-raad
Aalsmeer - Tijdens de oktoberver-
gadering is officieel afscheid geno-
men van Ankie Harte en Riet Klee-
renbezem, twee leden van de Wmo-
raad die zich gedurende vele jaren 
namens hun achterban actief heb-
ben ingezet voor activiteiten van de 
Wmo-raad. Riet Kleerebezem verte-
genwoordigde als ervaringsdeskun-
dige de Participatieraad Gehandi-
captenbeleid, de voorloper van de 
Wmo-raad en OLGA. Zij was ook 
enige jaren lid van het Dagelijks Be-
stuur van de Wmo-raad. Haar ver-
diensten waren onder andere goe-
de dossierkennis en relevant kriti-
sche vragen en uiteraard inbreng bij 
het tot stand komen van zeer vele 
adviezen.
Ankie Harte vertegenwoordigde de 
Kerken (PKN). Haar bijzondere ver-
diensten zijn vooral toe te schrij-
ven aan haar inzet voor het inloop-
spreekuur van de Wmo-raad vooraf-
gaande aan iedere periodieke ver-
gadering van de Wmo-raad. Daar-
naast is zij altijd als notuliste actief 
geweest. Thans maakt zij nog deel 
uit van de werkgroep die zich be-
zighoudt met het omvormen van de 
Wmo-raad in een Adviesraad Soci-
aal Domein. Vanuit haar achterban 
heeft zij met grote regelmaat gerap-
porteerd over ‘problemen van bur-
gers’ ten aanzien van het sociaal lo-

ket. Ook voor haar geldt een goede 
dossierkennis en relevant kritische 
vragen en uiteraard inbreng bij het 
tot stand komen van zeer vele ad-
viezen. Na de vergadering werd op 
informele wijze afscheid genomen 
van beide leden in De Jonge Heer-
tjes. Zij werden toegesproken en in 
het zonnetje gezet door voorzitter 
Jaap Overbeek, wethouder Ad Ver-
burg en oud-voorzitter Joop Vuyk.

Woensdag vergadering
De Wmo-raad vergadert iedere 
tweede woensdag van de maand in 
het gemeentehuis. De eerstvolgen-
de vergadering is op woensdag 9 
november om 15.00 uur. Vanaf 14.30 
uur bestaat weer de mogelijkheid 
om leden van de WMO-raad deel-
genoot te maken van uw ervaringen 
met de Wmo. De Wmo-raad handelt 
geen individuele vragen en klachten 
over toekenning, weigering of uit-
voering van hulp af, maar kan wel 
een luisterend oor bieden met als 
doel het optimaliseren van het So-
ciaal Loket en de WMO voorzienin-
gen/diensten. In voorkomende ge-
vallen zullen de bevindingen van de 
WMO-raad zo nodig anoniem be-
sproken worden met het Sociaal Lo-
ket of desbetreffende beleidsamb-
tenaren. Voor de agenda en versla-
gen: www.wmoraadaalsmeer.nl.

Wijkoverleg over Schiphol 
en 150 jarig bestaan Oost 
Aalsmeer - Voor alle bewoners 
van Aalsmeer Oost vindt op maan-
dag 7 november het laatste wijk-
overleg van 2016 plaats in De Mi-
kado aan de Catharina Amalia-
laan. Gasten deze avond zijn Rob-
bert-Jan van Duijn en Leo Baarse. 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn 
heeft als aandachtsgebieden onder 
andere Wijkgericht werken, Bur-
gerparticipatie, het Rooie Dorp en 
Schiphol en hij komt langs om ken-
nis te maken. Leo Baarse is de ver-
tegenwoordiger in de Omgevings-
raad Schiphol (ORS) en is een van 
de oprichters van de vereniging 

Behoud Woongenot Aalsmeer-
baan (BWA). Recente ontwikke-
lingen rond Schiphol staan op de 
agenda. Wat u die avond nog meer 
kunt verwachten zijn diverse nieu-
we buurt initiatieven en een korte 
informatieve presentatie over het 
150 jarige bestaan van Aalsmeer 
Oost. De bijeenkomst maandag is 
van 20.00 tot 22.00 uur in de Mika-
do. De zaal is geopend vanaf 19.45 
uur. Na afloop is er gelegenheid 
wat na te praten onder het genot 
van een drankje. Meer informa-
tie is te vinden op www.wijkover-
legaalsmeer.nl

Eerherstel voor KNIL-militair
Mobilisatie-oorlogskruis 
voor Hendrik v/d Weele
Aalsmeer - Het Ministerie van De-
fensie heeft het Mobilisatie-oor-
logskruis, het Ereteken voor Orde 
en Vrede en het Demobilisatie in-
signe KNIL, toegekend aan de heer 
Hendrik Johannes van der Weele. 
Dit ’eerherstel’ is afgelopen vrijdag 
28 oktober uitgereikt aan zijn mid-
delste dochter Dorry door Luitenant 
Kolonel bd Jacques Zeno Brijl. “Een 
bijzondere dag”, zo zei de militair in 
ruste. “Wij zullen vandaag uw vader 
en grootvader niet alleen gedenken, 
maar ook eren. Mijn motto daarbij is 
altijd geweest: Ere wie ere toekomt.” 
Hendrik van der Weele heeft sinds 
1954 in Aalsmeer gewoond. In 1987 
is hij op 76-jarige leeftijd overle-
den. Tijdens de Tweede Wereldoor-

log was hij militair bij het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger (K.N.I.L.). 
In december 1941 kregen de mili-
tairen en alle bewoners van Indië te 
horen dat het land zich moest be-
schouwen als zijnde in oorlog met 
Japan. 

Krijgsgevangene
Ondanks heldhaftig verzet van de 
strijdkrachten moest het koloni-
ale leger in maart 1942 capitule-
ren. Hendrik van der Weele werd 
met 1042 andere krijgsgevange-
nen naar Batavia in Jakarta over-
gebracht. Op 4 januari 1943 werd 
hij met 1000 krijgsgevangen inge-
scheept en naar een kamp in Sin-
gapore gebracht. De volgende be-

stemming was de havenstad Simii-
zuka bij Nagasaki. In geblindeer-
de treinwagons werd hij tenslot-
te per trein naar het Japanse inter-
neringskamp Fukuoka 7B overge-
bracht. Aldaar werden de krijgsge-
vangenen in het gebied Takao ge-
dwongen te werken in kolenmijnen. 
Na de capitulatie van Japan werd 
Hendrik van der Weele op 18 sep-
tember 1945 door het Amerikaanse 
leger bevrijd en keerde terug naar 
Borneo in Indonesië, alwaar hij op 
26 november 1947 met groot verlof 
is gegaan. Door de verwarde poli-
tieke omstandigheden in Indone-
sië verhuisde hij uiteindelijk op 24 
februari 1954 met zijn echtgenote 
naar Nederland terug. 

Met gezin wandelen
Aalsmeer werd hun nieuwe woon-
plaats. Het gezin Van der Weele 
werd een ’bekend’ gezin in de ge-
meente. Niet alleen vanwege het feit 
dat het toentertijd een van de wei-
nige Indische gezinnen in Aalsmeer 
was, maar ook omdat de heer Van 
der Weele zijn tijd ver vooruit was. 
Zo droeg hij in de zomer al een ber-
muda met kniekousen en nam hij 
zijn zeven kinderen op zondagmid-
dag vaak mee uit wandelen. Zijn 
echtgenote, mevrouw C.E. van der 
Weele-Stämpfli, is ook altijd een 
bijzondere Aalsmeerse geweest. Zij 
heeft bijna zestig jaar in Aalsmeer 
gewoond en is in 2013 op 89-jarige 
leeftijd overleden. Zij was erelid van 
Tennisvereniging All Out en was al-
tijd heel erg modern en kleurrijk 
gekleed. Bijna iedereen kende Toos 
van der Weele. 

Oorlogsverhaal kwam tot leven
Het eerherstel van hun vader en 
grootvader betekent veel voor de 
kinderen en kleinkinderen. “Mijn va-
der heeft het kamp overleefd, maar 
het trauma nooit overwonnen”, ver-
telt zijn dochter Dorry Polderman-
van der Weele. Zij heeft contact op-
genomen met luitenant-kolonel Brijl 
nadat zij vorig jaar de internerings-
kaart van haar vader op internet 
vond. “Het oorlogsverhaal van mijn 
vader kwam tot leven. Heel bijzon-
der omdat mijn vader niets of bijna 
niets over dit verleden had verteld, 
omdat dit te pijnlijk was.” Zij woont 
net als haar zus Linda nog steeds in 
Aalsmeer. De andere vijf kinderen 
van het echtpaar zijn uitgewaaierd 
naar omliggende gemeenten. Alle-
maal waren ze aanwezig in de wo-
ning van Linda in Oost voor deze 
bijzondere bijeenkomst, evenals zes 
kleinkinderen. Allen hebben op hun 
manier een steentje bijgedragen om 
het indrukwekkende en zware mi-
litaire leven van (groot)vader Hen-
drik ‘boven water‘ te krijgen. De on-
derscheiding heeft hij meer dan ver-
diend, zo heeft de zoektocht aange-
toond. Het Mobilisatie-oorlogskruis 
gaat gekoesterd worden!





 
14   Nieuwe Meerbode  •  3 november 2016

Foto’s en dia’s voorstelling in Wijkpunt Voor Elkaer
Dinsdag 8 november komt dhr. Roodenburg met een voorstelling 
van foto’s en dia’s van Aalsmeer en Kudelstaart van toen en nu.
Deze voorstelling gaan wij bekijken op groot scherm!
Kosten € 5,- dit is inclusief koffie en thee. Aanvang is om 14.00 uur 
in het restaurant van Wijkpunt ‘Voor Elkaer’. 

Filmmiddag in Zorgcentrum Aelsmeer
Woensdag 9 november is er een filmmiddag in het zorgcentrum. We 
gaan kijken naar een klassieker van Wim Sonneveld.  De film zal om 
14.30 uur beginnen in de grote zaal.  Komt u ook gezellig langs?

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Op woensdag 9 november bestaat het menu uit een Florida cocktail met 
toast en boter, wienerschnitzel+remouladesaus met daarbij snijboon-
tjes+witte bonen, fantasie salade en gefrituurde aardappelen. En als 
desert frambozenvla met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu 
zijn € 9,- p.p.

Op vrijdag 11 november hebben we een ‘Kapteinsdiner’ dit menu be-
staat uit een heldere groentesoep, speklapje met daarbij kapucijners 
+uitgebakken spekjes, bietensalade, zilverui+Amsterdamse ui, piccalilly 
en gegratineerde aardappelpuree. En als dessert fruitsalade met vers 
fruit met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn € 9 p.p. 
Voor vragen of reserveringen 0297 - 82 09 79.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

‘Around the World’ zwemmen
Aalsmeer - Een gezellige drukte af-
gelopen zaterdag 29 oktober in het 
zwembad. De Waterlelie organiseer-
de een avond disco-zwemmen voor 
de jeugd en deze activiteit is al ve-
le jaren heel geliefd bij een gro-
te groep kinderen. Ook de kaartjes 
voor de editie van zaterdag waren al 
snel uitverkocht. Zwemmen, spelle-
tjes doen in en bij het water en na-
tuurlijk van de coole glijbaan. Thema 
was dit keer ‘Party around the World’. 
De badjuffen en -meesters waren, 

gezien hun outfi t, geëindigd in Zwit-
serland. De muziek was wel wereld-
wijd en werd verzorgd door Briljant 
Entertainment van de broers Huis-
kens. Tevens geweldige goochelaars, 
maar dit terzijde. De jeugd heeft vol-
op genoten. Met glimlachen van oor 
tot oor, verlieten zij na twee uur fees-
ten het zwembad. Het is in de huizen 
van deze zwemmers vast snel stil ge-
weest deze avond. Gauw slapen en 
in dromenland nagenieten!
Foto: www.kicksfotos.nl

Wethouder Ad Verburg, directie Carpentier Mooren Groep en de werknemers 
die net een baan hebben gekregen.

Carpentier Mooren sociaal betrokken

Drie mensen in dienst met 
afstand tot arbeidsmarkt
Aalsmeer - Op 1 november heeft 
wethouder Ad Verburg van Econo-
mische en Sociale Zaken een be-
zoek gebracht aan De Carpentier 
Mooren Groep, een bedrijf met een 
gedeeltelijk historische oorsprong in 
Aalsmeer. Dit bedrijf heeft succes-
vol drie kandidaten met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst geno-
men, waarvan twee kandidaten ge-
registreerd staan in het doelgroep-
register. 
Wethouder Verburg: “De Carpen-
tier Mooren Groep is een zeer maat-
schappelijk betrokken bedrijf. Heel 
mooi dat ze deze betrokkenheid zo 
uitdragen. Ik weet dat er meer be-
drijven zijn in Aalsmeer die zo maat-
schappelijk betrokken zijn. Ik vraag 
deze bedrijven om ook iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst te nemen. Ze zijn heel ge-
motiveerd en het geeft hen voldoe-
ning om ook bijdrage te leveren aan 
de maatschappij. Het is een maat-
schappelijk doel om zoveel mogelijk 
mensen actief deel te laten nemen. 
Bedrijven kunnen hierin hun steen-
tje bijdragen door jongeren uit de 
Wajong een kans te bieden.”
Directeur Henk de Carpentier van 
De Carpentier Mooren Groep: “Het 
hart van ons bedrijf klopt door de 
inzet en persoonlijke betrokkenheid 
van onze honderdveertig door am-
bitie gedreven medewerkers. Bin-
nen ons bedrijf heerst een sociaal 
en betrokken cultuur. Dit komt on-
der andere tot uiting door mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst te nemen. Maar we doen 
meer. Bijvoorbeeld onze deelna-
me aan het project ‘Gered gereed-
schap’, waar ze gebruikt gereed-
schap verzamelen, opknappen en 
onder begeleiding van instructeurs 
verzenden naar plaatsen in Afrika 
waar nog weinig toegang is tot deze 
materialen en kennis.” 
Ondernemers die maatschappe-
lijk betrokken zijn bij hun gemeen-
te en bereid zijn medewerkers met 
een afstand tot de arbeidsmarkt een 
kans te geven, kunnen bij het Werk-
geversservicepunt Amstel-Venen te-
recht. Timo Rijsterborgh, Regionaal 
Accountmanager: “Wij begeleiden 
en bemiddelen werkzoekenden uit 
de directe omgeving. Dit zijn inwo-
ners van Aalsmeer, Amstelveen, Uit-
hoorn en De Ronde Venen. We rich-
ten ons daarbij vooral op de doel-
groepen die net iets meer hulp no-
dig hebben bij het vinden van werk. 
Dit doen we zoveel mogelijk vanuit 
de visie van de ondernemer. We ver-
zorgen de werving en selectie naar 
de wensen en eisen van de onder-
neming, adviseren over de mogelij-
ke fi nanciële compensaties en be-
geleiden of ontzorgen de onderne-
mers tijdens het gehele traject. On-
ze bemiddeling is kosteloos en laag-
drempelig.” Voor meer informatie of 
een vacature aanmelden kan con-
tact opgenomen worden met Timo 
Rijsterborgh via 06- 52074103 of kijk 
op www.wspgrootamsterdam.nl.

Uniek event bij Gentlemen’s Place
Greve ontwerpt ‘live’ jouw 
schoenen op 16 november
Aalsmeer - Het unieke Greve 
schoenen Maat en Kleur event komt 
naar Gentlemen’s Place Aalsmeer 
in de Zijdstraat 64 op woensdag 16 
november. De Greve kleurspecialist 
kleurt en ontwerpt ‘live’ jouw schoe-
nen bij Gentlemen’s Place. Je kan in 
deze speciale Greve Barolo serie kie-
zen uit vijf modellen (hoge veter, la-
ge veter, enkele gesp, dubbele monk 
gesp en een chelsea boot), twee ty-
pe zolen (leer en rubber), zeven ver-
schillende leer- en vijf verschillende 
suèdesoorten en ruim veertig kleu-
ren! Je naam, initialen of bijvoor-
beeld je trouwdatum worden tevens 
naar wens in de schoenen verwerkt. 
De schoenen worden in een specia-
le doos geleverd samen met een bij-
passende riem, schoenlepel en een 
verzorgingsset. Deze serie is tot en 
met maat 47 verkrijgbaar, ook voor 

mensen met brede voeten. Interesse 
in echte personalized Greve schoe-
nen? Dat kan! Je kan woensdag 16 
november tussen 14.00 en 21.00 uur 
binnenlopen wanneer het je schikt. 
Aanmelden is niet nodig. Een per-
soonlijke afspraak maken kan ui-
teraard altijd via mail: info@gentle-
mensplace.com.

Offi ciële opening
Op vrijdag 11 november komt zan-
ger Sjors van der Panne met band 
optreden in de winkel van Gent-
lemen’s Place Aalsmeer. Het feest 
rond de offi ciële opening begint om 
20.00 uur. Sjors van der Panne is de 
fi nalist van The Voice Of Holland 
2014. Graag aanmelden via info@
gentlemensplace.com. Dit vanwege 
beperkt aantal beschikbare kaarten. 
De toegang is gratis.

Engelen meditatiemiddag en Chakra cursus

2 Bijzondere activiteiten 
bij Inge Saraswati
Aalsmeer - Vanaf 13 december 
geeft Inge Saraswati de Chakra cur-
sus weer, die zeven woensdagavon-
den duurt. Iedere avond zal gewijd 
zijn aan een specifi ek chakra. Spi-
ritueel leraar Inge Saraswati is al ja-
ren een begrip in Aalsmeer, naast 
haar werk als spiritueel yoga le-
raar (spiritueel betekent alles van 
geestelijke waarde), magnetiseur en 
Avatar master organiseert zij door 
haar uitgebreide ervaring en exper-
tise regelmatig verschillende acti-
viteiten, die zeer waardevol zijn om 
je menszijn te ontdekken. “Je draagt 
zoveel meer in je dan je denkt. Een 
mens beschikt over oneindige po-
tentie en creativiteit. Dit kan je ont-
dekken in de Engelen meditatie 
middag op zondag 13 november 
en in de Chakra cursus”, vertelt In-
ge. “De chakra’s zijn energiecentra-
les en vormen het structurele frame 
van yoga. Zij leren ons de diepte 

van wat yoga eigenlijk is kennen. 
Die diepte bestaat uit eigenlijk niets 
anders dan zelfonderzoek. Kennis 
over de chakra’s brengt ons naar 
het kernbewustzijn van het godde-
lijke in ons. Chakra’s zijn de verwer-
kers of omvormers van subtiele in-
wendige energie die tot doel heb-
ben om de vitale energie/levens-
kracht vrij te maken en te laten stro-
men.” De chakra cursus is zeer ge-
schikt voor mensen die meer kennis 
over zichzelf willen hebben en ook 
zeer geschikt voor yoga leraren die 
wat dieper willen duiken in zichzelf. 
De engelenmiddag op 13 november 
is voor iedereen toegankelijk die dit 
aanspreekt. “Je hoeft geen ervaring 
te hebben. Er open ingaan is het 
enige wat nodig is om een inspire-
rende middag tegemoet te gaan”, al-
dus Inge Saraswati tot slot. Opgave 
of informatie? Mail naar info@inge-
saraswati.com of bel 0297-328798.

Najaarsproeverij groot succes
Wittebol Wijn klaar voor 
de feestdagen
Aalsmeer - De jaarlijkse grote na-
jaarsproeverij van Wittebol Wijn was 
afgelopen zondagmiddag met zo’n 
140 klanten weer een groot succes. 
Ditmaal vond het evenement plaats 
in De Anna’s Hoeve te Rijsenhout, 
een mooie sfeervolle locatie voor al 
uw feesten en partijen. Doordat het 
zonnetje buiten hoog aan de hemel 
stond leek het deze dag meer een 
voorjaars- dan een najaarsproeve-
rij. Binnen waren de wijnen echter 
hartverwarmend! Volop keuze voor 
het najaar en de feestdagen. Ruim 
90 wijnen en andere dranken wa-
ren er te proeven, van goedkoop tot 
duur, van licht tot zwaar, voor een 
ieder wat wils. Bubbels bij binnen-
komst, wijnen uit Zuid-Afrika, Chi-
li, Spanje, Italië, Amerika, Frank-
rijk en Portugal, en dat in combi-
natie met heerlijke hapjes, waaron-

der gedroogde worsten en diverse 
kazen. Voor de digestief- en aperi-
tiefl iefhebbers was er een tafel met 
diverse typen Sherry, een verrukke-
lijke Scroppino, diverse port en als 
klapstuk de Cognac van Abecas-
sis (ABK6). Al met al een heerlijke 
zondagmiddag waar Dirk en Linda 
van Zoolingen en medewerkers met 
een zeer tevreden gevoel op terug 
kunnen kijken. Mocht u de proeve-
rij gemist hebben, schroom niet om 
even in de winkel aan de Ophelia-
laan langs te komen en te vragen 
naar de toppers van de proeverij. Op 
de website www.wittebolwijn.nl een 
foto-impressie van deze middag en 
natuurlijk nog veel meer informa-
tie. Wittebol richt nu het vizier op de 
feestdagen. Interesse in kerst- en 
relatiegeschenken? Kom eens langs 
voor de vele mogelijkheden.

Steun voor de Voedselbank
Nieuw: Aalsmeerse mannen- 
én vrouwenkalender
Aalsmeer - Fotografe Judith Kees-
sen liep al een jaar of drie rond met 
het idee om een kalender te ma-
ken met vrouwen uit haar netwerk. 
“Ik heb me laten inspireren door de 
Pirelli kalenders en zocht vrouwen 
van boven de vijfenveertig. Een be-
paalde generatie die vroeger naar 
de Pannenbar ging, Lion’s disco. 
Ik heb de vrouwen gekozen die ik 
nu weer, of nog steeds, op feestjes 
zie, de feestweek, Ferry Maat, noem 
maar op. Met vijftig zijn wij namelijk 
nog niet uitgerangeerd en dat wil-
de ik laten zien en over laten komen. 
Ik wilde het natuurlijk geheim hou-
den en ook de Aalsmeerse mannen 
aan bod laten komen, vandaar dat 
dit initiatief bestaat uit twee kalen-
ders; de Aalsmeerse vrouwen- én 
de Aalsmeerse mannenkalender. 
Het is een hele onderneming ge-
weest, in het diepste geheim, vanaf 
de zomer al.” Met de aanschaf van 
de stijlvolle kalenders steunt men 
de Voedselbank Aalsmeer. Voorzit-
ter Koos Koelewijn was blij verrast 
dat er voor dit goede doel geko-
zen is. Bij ontvangst van de eerste 
exemplaren zei hij: “Gelukkig is het 
aantal huishoudens dat wekelijks 
een voedselpakket van ons uitge-
reikt krijgt een stuk minder gewor-
den (er zijn nog ruim dertig gezin-
nen afhankelijk van de organisatie), 
maar dat betekent niet dat we het 
fi nancieel alleen kunnen bolwerken. 
Er is nog steeds veel geld nodig. Dit 
is dan ook een zeer welkom initia-
tief. En wat zijn de kalenders mooi 
geworden. Bedankt en op een goe-
de verkoop!” Kijk op www.voedsel-
bankaalsmeer.nl voor meer infor-
matie over de stichting die volledig 
draait op vrijwilligers. 

Slechts tien euro
Afgelopen vrijdagavond was er een 
bijeenkomst met alle deelnemers 
van de kalenders, zowel de mannen 
als de vrouwen, in de professionele 
fotostudio van Judith Keessen Foto-
grafi e aan de Uiterweg. De vrouwen 
wisten niet dat er ook een mannen-
kalender was en vice versa. De ont-
hulling was dan ook een bijzonder 
spontane. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werden alle 
portretten onthuld. Van iedere deel-
nemer staat er onder zijn of haar 
portret een favoriete uitspraak of le-
vensmotto. De ‘ooohhs’ en ‘aaahhs’ 
waren niet van de lucht. Iedereen 
was tevreden over zichzelf en over 
elkaar. De Aalsmeerse vrouwen- en 
mannenkalender wordt vanaf de-
ze week voor slechts tien euro te 
koop aangeboden bij ‘t Boekhuis in 
de Zijdstraat, tabakshop de Ridder 
in de Ophelialaan en via www.ju-
dithkeessen.nl en met in het achter-
hoofd dat je hierbij het goede doel 
steunt is dat natuurlijk niet te duur. 
Wellicht een mooi cadeau voor de 
aankomende feestdagen? 
Door Miranda Gommans  

 

Ruud Knorr in 
dienst bij DFG

Aalsmeer - Op 1 februari 2017 zal 
Ruud Knorr (49) in dienst treden bij 
Dutch Flower Group als Divisiedi-
recteur Planten en daarmede ver-
antwoordelijk worden voor de aan-
sturing van de directies van de in 
planten gespecialiseerde handels-
bedrijven OZ Planten in Aalsmeer 
en Hamiplant in Honselersdijk. 
Dutch Flower Group (DFG) ziet de 
komst van Ruud Knorr als een stap 
in verdere versterking van haar in-
ternationale positie binnen de sier-
teeltsector op het gebied van plan-
ten. Knorr heeft jarenlange ervaring 
in de sector, onder meer bij Land-
gard als business unit manager 
en sinds 2011 als managing direc-
tor bij Veiling Rhein-Maas in Duits-

land. Knorr zal deel uitmaken van 
het Executive Commitee van DFG, 
dat momenteel bestaat uit Marco 
van Zijverden (CEO), Harry Brock-
hoff (CFO), Boudewijn Rip (Director 
Retail), Marco Vermeulen (Director 
Wholesale Flowers & Sourcing) en 
Marcel Zandvliet (Director Marke-
ting).

Volgende week Open werkplaatsdagen

Wintertestdag bij Opel 
Van Kouwen zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 5 novem-
ber aanstaande organiseert Opel 
Van Kouwen de ‘Wintertestdag’ met 
aansluitend de Open werkplaats-
dagen. Van Kouwen Opel gooit de 
werkplaats open! Tijdens de Open 
Werkplaatsdagen kunnen klan-
ten van 5 tot en met 18 november  
meekijken met de monteurs tijdens 
het onderhoud aan hun eigen auto. 
Niet wachten, maar echt meekijken. 
Bijvoorbeeld als uw Opel APK ge-
keurd wordt of een gratis 18 pun-
ten wintercheck krijgt. My Opel le-
den profi teren van extra voordeel, 
want  ter ere van de Open Werk-
plaatsdagen trakteert Opel op maar 
liefst 50 euro korting op onderhoud 
of reparatie bij de Opel dealer. Nog 
geen My Opel lid? Geen probleem! 

Registreer u dan eenvoudig bij uw 
Opel dealer of op My Opel.nl. De 
kortingsvoucher is tot en met 19 no-
vember te downloaden op MyOpel 
(onder ‘Ledenvoordeel’) en te verzil-
veren tot en met 31 januari 2017. Be-
langstellenden kunnen op zaterdag 
5 november langskomen zonder af-
spraak voor de gratis wintercontrole 
en het Opel Winterplan aanschaffen 
voor slechts 21,95 euro. Maandag 7 
tot en met vrijdag 11 november en 
maandag 14 t/m vrijdag 18 novem-
ber kunnen klanten meekijken in de 
werkplaats bij de gratis wintercon-
trole of andere werkzaamheden aan 
hun Opel. Van Kouwen Opel heeft 
vestigingen in Aalsmeer, Mijdrecht, 
Amsterdam en Hoofddorp. Meer in-
formatie op www.vankouwen.nl. 





 
16   Nieuwe Meerbode  •  3 november 2016

3 Elektrische Nissans van 
Autobedrijf Nieuwendijk 
Streek - Stickers, taxikeuring en 
boordcomputer klaar? Afleveren 
maar! Donderdag 20 oktober was 
een speciale dag voor Verhoef Per-
sonenvervoer. Drie elektrische Nis-
sans, twee Leafs en één Evalia wer-
den door Autobedrijf Nieuwendijk 
afgeleverd aan het taxibedrijf. Bas 
Serné, directeur van Verhoef Per-
sonenvoer, nam de sleutels en een 
mooie bos bloemen in ontvangst uit 
handen van Mike Runge van Auto-
bedrijf Nieuwendijk.
Is taxivervoer met elektrische taxi’s 
wel mogelijk? Bas Serné, algemeen 
directeur van Verhoef Personenver-
voer, beantwoordt deze vraag met 
een volmondig ja. “Sinds eind au-
gustus exploiteren we met een zes-
tal elektrische auto’s en onze erva-
ringen zijn zeer positief. Het bevalt 
ons steeds beter doordat er steeds 
meer snellaadstations in de regio 
komen en de actieradius van de au-
to’s toeneemt.” En hij vervolgt: “We 
hebben gekozen voor Nissan omdat 
na uitgebreid testen bleek dat die 
van alle merken de grootste actie-
radius en de meeste binnenruimte 
heeft. Daarbij is de Nissan Leaf een 

auto die al veel langer als taxi wordt 
ingezet en dus zijn sporen heeft ver-
diend.” Met de Nissan Evalia heeft 
het bedrijf een primeur te pakken, 
het is namelijk de eerste taxi-goed-
gekeurde 6-zits Evalia in Nederland. 
De keuze voor Autobedrijf Nieu-
wendijk lag voor de hand: “Omdat 
wij al zo’n 20 jaar heel prettig zaken 
doen met Nieuwendijk”, aldus Ser-
né. 
De nieuwe Nissans rijden nu een 
paar dagen rond en doen hun werk 
uitstekend. “Wij rijden veel in de be-
bouwde kom en op N-wegen, toch 
wordt de beloofde actieradius van 
200 tot 210 kilometer ruim gehaald. 
Schakelen hoeft niet, dat vinden de 
meeste chauffeurs erg comforta-
bel. Het snelladen passen ze moei-
teloos in, terwijl ze een boterham 
eten laadt de accu op en na 25 mi-
nuten kunnen ze weer de hele mid-
dag op pad.”
Met de levering van deze twee Le-
afs en Evalia is de uitbreiding van 
Verhoefs EV wagenpark bijna com-
pleet. Een tweede Nissan Evalia is in 
bestelling en wordt binnenkort door 
Nieuwendijk geleverd.

Volgend jaar 100 banen 
weg bij FloraHolland
Aalsmeer - Bij bloemenveiling Flo-
raHolland verdwijnen volgend jaar 
honderd banen. “In een omgeving 
vol kleur is dit een zwarte week voor 
de werknemers”, zegt Kitty Huntjens, 
onderhandelaar van CNV Vakmen-
sen. “In de afgelopen drie jaar zijn 
al bijna 600 werknemers vertrokken 
en ook deze reorganisatie zal niet 
de laatste zijn.” De werknemers in 
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en 
Eelde zijn inmiddels geïnformeerd 
over de reorganisatie, die vooral ge-
volgen heeft voor de stafafdelingen 
en voor ICT, FM en commercie. De 
reorganisatie is onderdeel van een 
meerjarenplan, waarbij FloraHolland 
de bedrijfskosten vóór 2020 met een 
derde wil terugbrengen. In 2018 
heeft dat gevolgen voor de werkne-
mers bij de logistiek. Huntjens: “Ook 

daar gaan zeker banen verdwijnen, 
hoeveel is nog onzeker.”
CNV Vakmensen maakt zich – van-
wege alle reorganisaties en de on-
zekerheid die dat met zich mee-
brengt – zorgen over de kwaliteit 
van het werk en de continuïteit van 
de bedrijfsvoering. Huntjens: “Het 
afgelopen jaar zijn er al veel werk-
nemers met kennis vertrokken. Er 
werken structureel honderden uit-
zendkrachten op structurele werk-
plekken. Dat is geen goede ont-
wikkeling. We zien dat de kloof tus-
sen werkvloer en management gro-
ter wordt. En uiteindelijk zijn het wel 
de werknemers die het succes van 
FloraHolland bepalen.” Royal Flora-
Holland is de grootste bloemenvei-
ling van Nederland. Er werken ruim 
3.000 mensen.

Op de foto met Pink Sint
Aalsmeer - De Pink Sint maakte 
vorige week al zijn opwachting in 
Aalsmeer. Hij bracht een bezoek aan 
de Ladies Night van Espago en De-
nise Fashion. Samen met zijn Zwar-
te Miet stapte hij als mystery guest 
de winkels binnen. De Pink Sint ver-
klaarde een beetje vroeg te zijn dit 

jaar. Hij en Zwarte Miet waren wat 
eerder vertrokken om de jaarlijk-
se presentatie van deze twee win-
kels in de Ophelialaan bij te kunnen 
wonen. De winkelende dames von-
den de twee ‘gasten’ hilarisch. Er is 
veel gelachen en er zijn diverse fo-
to’s gemaakt!

Gezond bewegen in de buitenlucht

Loopschool Body Company 
voor outdoor trainen
Aalsmeer - Heb je last van een 
winterdip? Wil je meer gaan bewe-
gen maar weet je niet hoe? Loop-
school Body Company brengt al ja-
ren mensen op een succesvolle ma-
nier in beweging! Eigenlijk omdat 
buiten sporten helpt om je frisser 
en fitter te voeler. In de winter traint 
Body Company in Nieuw-Oostein-
de, Westwijk en Bovenkerk. Iede-
re week een professionele, gevari-
eerde looptraining met daarbij veel 
aandacht voor looptechniek, -hou-
ding, ademhaling en krachtoefe-
ningen met je eigen lichaamsge-
wicht. Josette Fransen, oprichter en 
trainer van Body Company: ”Vanuit 
mijn vak als oefentherapeut weet 
ik hoe belangrijk een fit lichaam is 
voor mensen met een druk bestaan. 
Mensen willen vaak wel meer bewe-
gen, maar weten zelf niet hoe. Met 
de ervaring die ik heb, kan ik goed 
inschatten wat iemand nodig heeft. 
Mensen ontdekken door onze trai-
ningen dat ze meer kunnen dan ze 
dachten. Dat proces vind ik leuk om 
te begeleiden. Ik probeer een inspi-

rator en motivator te zijn op het ge-
bied van gezond bewegen in de bui-
tenlucht, voor mensen die zich daar-
voor willen inzetten. Zelf vind ik het 
heel fijn om buiten in de wisselen-
de seizoenen te sporten.” De lessen 
worden iedere maandag- en don-
derdagavond gegeven voor begin-
ners en gevorderden om respec-
tievelijk 18.45 en 19.30 uur. Kijk op 
de website voor meer informatie en 
meld je aan voor een gratis proefles: 
www.bodycompany.nl 

Josette Fransen, oprichter van Body 
Company.

Orthopedische zorg op maat
Feestelijke opening van 
Annatommie mc
Amstelveen - Vandaag, donder-
dag 3 november, wordt Annatom-
mie mc in Amstelveen officieel ge-
opend door wethouder H. Raat, die 
in Amstelveen onder andere ver-
antwoordelijk is voor de portefeuil-
le Zorg en Gezondheid. Aansluitend 
zal het centrum op zaterdag 5 no-
vember voor het grote publiek wor-
den opengesteld. De opening van 
deze dag zal feestelijk worden ver-
zorgd door Marloes Keetels, speel-
ster van het Nederlandse dames-
hockeyteam. Iedereen is deze dag 
welkom om deel te nemen aan de-
monstraties op de operatiekamers 
of gebruik te maken van het gratis 
inloopspreekuur fysiotherapie. 
De vestiging in Amstelveen is het 
zesde medisch centrum van Anna-
tommie mc in Nederland. Sinds juni 
2016 heeft Annatommie mc het be-
heer van de medische zorg op deze 
locatie overgenomen van het Me-
disch Centrum Amstelveen. Anna-
tommie mc zal zich in Amstelveen 
voornamelijk richten op de behan-
deling van orthopedische klachten 
binnen de verzekerde zorg, waartoe 
de benodigde contracten met zorg-
verzekeraars zijn afgesloten. Door 
de focus op orthopedie kan Anna-
tommie mc met haar ervaren medi-
sche team en hoogwaardige facili-
teiten patiënten snel diagnosticeren 
en behandelen.

Patiënt centraal
Irene Groenink, algemeen directeur 
Annatommie mc licht toe: “Bij An-
natommie mc staat de persoonlij-
ke aanpak met een individueel plan 
voor de patiënt centraal. Door de 
focus op orthopedie in combinatie 
met de schaal die we hebben met 
inmiddels zes vestigingen, bieden 
wij meerwaarde op zowel het me-
disch-specialistische als het orga-
nisatorische aspect van een behan-

delplan. Daardoor kunnen wij pa-
tiënten garanderen dat ze binnen 
drie dagen terecht kunnen voor een 
intake en is de doorlooptijd van de 
behandeling aanzienlijk korter dan 
in een regulier ziekenhuis.” 
In een groot deel van het centrum 
zal de diagnose en behandeling van 
bewegingsklachten aan de heup, 
knie, schouder, rug, voet en enkel 
centraal staan. Mensen met bewe-
gingsklachten worden opgevan-
gen door een team van orthopedi-
sche chirurgen, fysiotherapeuten 
en diagnostisch personeel, van wie 
ze van diagnose tot aan herstel een 
persoonlijke behandeling ontvan-
gen.

Moderne operatiefaciliteiten 
De focuskliniek heeft twee grote en 
twee kleine operatiekamers en een 
verpleegafdeling. Dagelijks vinden 
hier tientallen operaties plaats. Bij-
voorbeeld het plaatsen van heup- 
en knieprotheses. Het centrum zal 
niet alleen voor de patiënten lokaal 
zorg bieden, maar ook dienst doen 
als operatielocatie voor patiënten 
van Annatommie mc uit de regio 
Noord-Holland. 

Open dag
Het startsein voor de publieke ope-
ning wordt om 11.00 uur verzorgd 
door Marloes Keetels, speelster van 
het Nederlands Dames hockeyelf-
tal. Onder de aanwezigen worden 
door Marloes gesigneerde bidons 
uitgedeeld. Jong en oud is tot 17.00 
uur welkom om deel te nemen aan 
verschillende demonstraties op de 
operatiekamers, verpleegafdeling, 
orthopedische afdeling en pijnpoli. 
Tevens kan men terecht op het in-
loopspreekuur fysiotherapie. 
Meer informatie over de open dag 
is te vinden op de website www.mc-
amstelveen.nl.

Genomineerd: Cor Millenaar 
B.V. en Bouquetnet

Ondernemer 
van het jaar

Aalsmeer - Donderdag 17 no-
vember is de finale van de On-
dernemer van het Jaar verkie-
zing. Dan wordt de winnaar 
van 2016 bekend gemaakt. De 
verkiezing is een initiatief van 
de gemeente Aalsmeer, Rabo-
bank regio Schiphol en Flynth 
Accountants. De organisatie is 
in handen van Ondernemend 
Aalsmeer. De avond start om 
19.30 uur en wordt aan elkaar 
gepraat door Ron Leegwa-
ter in de theaterzaal van Stu-
dio’s Aalsmeer. Ondernemers 
uit Aalsmeer en Kudelstaart kunnen zich aanmelden hierbij aanwezig 
te zijn via www.ovhj-aalsmeer.nl. In aanloop naar deze gebeurtenis in-
terviewt De Nieuwe Meerbode alle genomineerden, zowel de vijf on-
dernemers als de drie starters. Judith Keessen Fotografie beet vorige 
week het spits af. Deze week zijn Cor Millenaar B.V. en Peter Janmaat 
van Bouquetnet B.V. aan de beurt.

Waarom ben jij of heb jij je aangemeld?
Cor: “Men heeft mij voorgedragen door ondernemers in de regio.”
Peter: “We hebben onszelf aangemeld, nadat er mensen ons verteld 
hadden hoe bijzonder we eigenlijk zijn.”

Ben je trots op je nominatie?
Cor: “Uiteraard!”
Peter: ”Heel trots. Bewustwording in duurzaamheid, daar zijn we kop-
loper in. We draaien op zelfsturende energie, hebben een watersy-
steem op regenwater, elektrische auto’s. En natuurlijk vinden we het 
leuk dat dit door anderen gezien wordt.”

Hoe lang ben je reeds ondernemer?
Cor: “Dat wordt aankomende juni 15 jaar.” Peter: “Bouquetnet bestaat 
al vanaf 2000 en is van John Celie. Ik ben directeur.”

Waarom gekozen voor deze zelfstandigheid?
Cor: “Dat is de passie voor techniek en het product waarmee ik werk.” 
Peter: “Ik zit mijn leven lang al in de bloemen en planten. Het is fasci-
nerend, elke dag anders en leuk om met kwekers, klanten en collega’s 
samen te werken.”

Vertel iets over je bedrijf
Cor: “We begonnen vijftien jaar geleden met z’n drietjes en werken nu 
met 23 man. We doen reparatie en onderhoud aan alle Mercedes Benz 
personenvoertuigen. Daarin hebben we twee nichemarkten: de 4x4 en 
de klassieke auto’s. We zijn officieel Mercedes Benz dealer, maar ook 
Classic partner.”
Peter: “Bouquetnet levert boeketten op maat voor elke gelegenheid. 
We hebben een heel mooi team met 15 personeelsleden. Met deze 
mensen hebben we de afgelopen drie jaar de omzet verdrievoudigd. 
Daar mogen we trots op zijn.” 

Wat is de toekomstverwachting?
Cor: “We hoeven niet zo nodig te groeien met het personeelsbestand, 
maar het doel is wel om Aalsmeer als eerste groene ondernemersge-
meente op de kaart te zetten. Dat heeft alles te maken met duurzaam-
heid en we zijn al in een ver gevorderd stadium met ons bedrijf en 
meerdere ondernemers.”
Peter: “Zo snel als de afgelopen jaren lukt niet, maar we plannen wel 
elk jaar een groei en we zijn erg bezig om die duurzaamheid uit te rol-
len.”

Als je wint dan..
Cor lachend: “Dan ga ik lekker op vakantie! Maar zonder gekheid; we 
zijn al blij met alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Er ontstaan leu-
ke samenwerkingen. We steken de koppen dan ook bij elkaar met een 
aantal genomineerden om tijdens de verkiezingsavond een mooie pre-
senstatie over onze plannen te geven. Bijzondere ontwikkelingen. Let 
maar op!”
Peter: “Nou, dan gaan we gewoon de volgende dag weer heel hard aan 
het werk. Er zal zeker een grote taart op tafel komen voor het team. Die 
doen het tenslotte. En als we niet winnen, dan blijven we overtuigd be-
zig met wat we doen.”

Door Miranda Gommans 

 

Circus Tadaa! te gast bij 
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - De afgelopen 4 jaar 
brachten meer dan 6.000 netwer-
kers een bezoek aan Aalsmeer. 
Gedurende 47 edities gaf Bor-
rel Aalsmeer artiesten, fotogra-
fen, kunstenaars maar ook onder-
nemers, winkeliers en goede doe-
len een welverdiend podium tijdens 
de netwerkbijeenkomsten. Donder-

dag 10 november vindt er een ex-
tra feestelijke editie plaats ter ere 
van het 4 jarig bestaan. Iedereen is 
van harte welkom om dit heuglijke 
feit mee te vieren. Het is deze dag 
ook tijd voor een kunstje, want Cir-
cus Tadaa! brengt een bezoek. On-
dernemers zijn gewend om meerde-
re ‘ballen’ in de lucht te houden. Nu 

komt Circus Tadaa! de aanwezigen 
de kneepjes van het vak leren. Dat 
gaat zeker geweldige foto’s opleve-
ren en vele vrolijke gezichten. Dat is 
ook Netwerken met een Knipoog!
Lever bij binnenkomst een visite-
kaartje in en maak kans op leu-
ze prijzen en aanbiedingen. Borrel 
Aalsmeer is in àResto Bar & Bras-
serie, gevestigd in de Bloemenvei-
ling FloraHolland Aalsmeer. Ieder-
een is welkom op de netwerkbijeen-
komst, ook werkzoekenden en en-
tree is gratis. Niet alleen relaties uit 
Aalsmeer bezoeken de netwerkbij-
eenkomst maar ook uit andere re-
gio’s in de Randstad. Inloop vanaf 
17.00 uur en het podiumprogramma 
start om 18.15 uur. 
Vanaf 17.00 uur kan een dagschotel 
besteld worden. Om 20.00 uur staat 
een lange tafel klaar om samen te 
dineren. Deelname is niet verplicht. 
Voor meer informatie, routebeschrij-
ving en het volledige programma 
www.borrelaalsmeer.nl

Jaap Stelder 
naar Agriom

De Kwakel - Per 1 november is 
Jaap Stelder (52) toegetreden tot 
het managementteam van Agriom, 
veredelaar in een breed scala sier-
teeltproducten en zachtfruit. Stel-
der was hiervoor ruim twintig jaar 
werkzaam bij OZ Import, onderdeel 
van de Dutch Flower Group. Agri-
om biedt al meer dan 25 jaar suc-
cesvol veredelingsdiensten aan na-
tionale en internationale bedrijven 
in de agrarische sector. Vaak in de 
vorm van samenwerkingsverban-
den alsook in andere op het gewas 
en marktsegment toegespitste con-
structies. “Die werkwijze en het per-
spectief dat de internationale sier-
teeltsector heeft, vormen een mooie 
uitdaging bij deze overstap”, aldus 
Stelder.

Snoeiboot vaart 
weer uit

Aalsmeer - Op zaterdag 12 no-
vember vaart de Meerlanden snoei-
boot om 9.00 uur uit op de Westein-
derplassen. Tot circa 16.00 uur zal 
de boot langs de recreatie-eilan-
den varen. Gebruikers van deze ei-
landen kunnen dan hun takken en 
snoeihout gratis aanbieden. Let er-
op om de takken in hanteerbare de-
len aan te bieden; niet langer dan 
1,5 meter en bundels niet zwaarder 
dan 25 kilo.





Aalsmeer - Een gezond ontbijt is 
broodnodig, zeker voor kinderen. 
Om dat te onderstrepen is er jaar-
lijks Het Nationaal Schoolontbijt. Dit 
jaar gaan ruim 520.000 kinderen op 
2.720 basisscholen in het hele land 
samen ontbijten. Dat zijn meer kin-
deren en scholen dan ooit! Ze krij-
gen via hun bakker of supermarkt 
uit de buurt een gezond ontbijtpak-
ket. Bij deze 14e editie van Het Na-
tionaal Schoolontbijt, van 7 tot en 
met 11 november, ontbijten in 255 
gemeenten ook schoolklassen met 
hun burgemeester op het stadhuis. 
Een aantal schoolklassen gaat zelfs 
ontbijten bij een bakker, boer of 
tuinder. Kortom: een bijzondere ont-
bijtweek!
 
Uitgebreid pakket
Het gezonde ontbijtpakket van Het 
Nationaal Schoolontbijt is dit jaar 
nog verder uitgebreid. Het bestaat 
uit volkorenbrood, volkoren- en tar-
webolletjes, krentenbollen, halva-
rine, fruitstroop, vruchtenspread, 
smeerbare kaas, 30+ kaas, halfvolle 
yoghurt, biologische krokante mue-
sli, halfvolle melk, thee, mandarijn-
tjes of appels en komkommers. Voor 
kinderen met een glutenovergevoe-
ligheid zitten er glutenvrije crac-
kers in het pakket. De kinderen krij-
gen ook vrolijke placemats en fol-
ders met ontbijttips voor hun ou-
ders. Ambachtelijke bakkers en de 

supermarktketens zorgen ervoor dat 
meer dan een half miljoen kinderen 
in het hele land op tijd hun ontbijt-
jes krijgen.

Gezonde School
Het Nationaal Schoolontbijt is meer 
dan een leuk ontbijtfeest, het is ook 
leerzaam. Met speciaal lesmateri-
aal ontdekken de kinderen waarom 
een gezond ontbijt zo belangrijk is. 
Dat lesmateriaal heeft Het Nationaal 
Schoolontbijt samen ontwikkeld 
met het Voedingscentrum, Jongeren 
Op Gezond Gewicht, de Hartstich-
ting, de Maag Lever Darm Stichting 
en de Nederlandse Coeliakie Ver-
eniging. Het Nationaal Schoolont-
bijt is ook ambassadeur van Gezon-
de School, een samenwerkingsver-
band dat scholen helpt om het he-
le jaar aandacht te besteden aan de 
gezondheid van hun leerlingen.
 
Ontbijten blijft broodnodig
De aandacht voor een gezond ont-
bijt als start van de dag blijft belang-
rijk. Ontbijten geeft energie, levert 
belangrijke voedingsstoffen, helpt 
de stoelgang en laat kinderen min-
der snel naar ongezonde tussen-
doortjes grijpen. Bovendien is het 
natuurlijk heel gezellig om samen 
te ontbijten. Het Nationaal School-
ontbijt laat dat van 7 tot en met 11 
november weer aan heel Nederland 
zien.
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Veel animo voor grote 
Halloween speurtocht
Aalsmeer - Vrijdagavond 28 ok-
tober was er een grote Halloween 
griezelspeurtocht in Aalsmeer. Deze 
was in samenwerking met de N201, 
JOGG en Cultuurpunt georgani-
seerd. Al een aantal weken daar-
voor hebben de tieners hun talenten 
gebruikt met het bouwen van het 
griezeldecor in de N201. Dit zag er 
fantastisch uit. Vanuit twee locaties 
gingen de kinderen, ruim 70 deelne-
mers, deze tocht lopen door middel 
van het volgen van de lintjes. On-

derweg kwamen ze allerlei ‘obsta-
kels’ tegen in de vorm van prachti-
ge, maar ook enge verkleedde men-
sen. Dit maakte dat de tocht lekker 
spannend was. Het eindpunt was 
de muziekcentrum N201, waar de 
deelnemers een griezeldans werd 
geleerd en de kinderen op de foto 
mochten met hun favoriete Hallo-
ween artiest. Het was de eerst keer 
dat dit in Aalsmeer werd georga-
niseerd, maar zeker voor herhaling 
vatbaar.

Jeugdvoetbal
Mooie pot voetbal, maar 
geen winst DES JO 10-4
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vertrokken de heertjes van RK-
DES JO 10-4 in alle vroegte richting 
Aalsmeer voor een echte dorps der-
by: Tegenstander Aalsmeer stond op 
de agenda, met als inzet punten in 
de KNVB zwaluwcup. Terwijl er nog 
geen haan kraaide en het zonnetje 
nog heerlijk in zijn nestje lag, werd 
er op de fiets verzameld bij Jari aan 
de Mijnsherenweg. Een prima war-
ming up zo bleek want tegen de tijd 
dat het fluitsignaal klonk, was ieder-
een wakker genoeg voor een mooie 
pot voetbal! Al in de eerste minuut 
viel er een prachtig doelpunt, ech-
ter in het eigen doel.... Ach dat ge-
beurt de beste. Kansen volgden er 
toen voor beide ploegen in de ope-
ningsfase, echter Aalsmeer kwam 
tot scoren waardoor het al snel 2-0 
werd. De verdediging van RKDES 
was sterk; Twan en Cees hadden 
het druk en ook Jesse werkte hard. 
Hoewel er werd gevochten om elke 
bal, volgde toch de 3-0 door middel 
van een hard schot vol in de krui-
sing; een onhoudbare bal voor kee-
per Hein. Daarna was RKDES weer 
aan de beurt; een mooie kans voor 
Koen volgde, echter jammer dat 
de doelpaal roet in het eten gooi-
de. Ook Thijs had een knap schot 
richting het net, maar de Aalsmeer-
se keeper wist een fraai doelpunt 
te voorkomen. De achterstand voor 
RKDES werd kort daarna zelfs nog 
groter: 4-0. Terwijl de vliegtuigen 
laag over vlogen en het heerlijke 
herfstzonnetje de supporters langs 
de lijn kwam verwarmen, kwam RK-
DES terug in de wedstrijd; eerst een 
goal van Koen en daarna een prach-
tige voorzet van Hugo, die Koen ook 
in het net wist te schieten. Goed sa-
menspel mannen! Kort voor rust 
wist Aalsmeer er toch opeens 5-2 
van te maken, maar waar dat doel-
punt ‘opeens’ vandaag kwam, was 
voor iedereen een verrassing. Tja, 

Aalsmeer is niet voor niets koploper 
in deze poule. Tijd voor limonade en 
wijze woorden van de coaches. De 
jongens onderling polste nog even 
of er veel extra getraind was afge-
lopen week, buiten de gebruikelijke 
uurtjes op de dinsdag- en donder-
dagavond van trainers Bert en Bart; 
er was namelijk een opzienbarende 
verbetering zichtbaar, aldus de ene 
speler tegen de ander, in iets an-
dere bewoording weliswaar. Maar 
de complimentjes onderling waren 
niet van de lucht. De tweede helft 
ging Aalsmeer wederom sterk van 
start met twee doelpunten waar-
door het al snel 7-2 was. Maar tot 
een complete nederlaag lieten de 
Kudelstaarters het niet komen, de 
schouders werden er onder gesto-
ken en zo gebeurde het dat in kor-
te tijd Thomas twee mooie doelpun-
ten scoorde waardoor er weer hoop 
was. Beiden ploegen waren in deze 
fase aan elkaar gewaagd. De span-
ning nam daardoor toe, en niet al-
leen in het veld... Het vijfde doel-
punt voor RKDES maakte Koen en 
ook Cas wist te scoren waardoor de 
stand opeens 7-6 was geworden. 
Eendracht maakt macht, zong ooit 
een befaamd zanger over Oranje; 
ook hier was de teamspirit mooi om 
te zien! Was er nog tijd voor een ge-
lijkmaker? Nee, in de slotfase deel-
de Aalsmeer de laatste genadeklap 
uit waardoor de eindstand 8-6 werd 
en Aalsmeer terecht door mag naar 
de volgende ronde. Echter de spe-
lers van JO 10-4 van RKDES kon-
den met opgeheven hoofd het veld 
af en met schoon gedouchte toe-
tjes weer terug in de pedalen rich-
ting Kudelstaart. Er kon terug ge-
keken worden op een mooie, vroe-
ge zaterdagmorgen. Op naar ko-
mend weekend, wanneer de com-
petitie weer heropend wordt en om 
11.00 uur thuis wordt gevoetbald te-
gen AFC. Aanmoediging is welkom.

Van 7 tot en met 11 november
Nationaal Schoolontbijt 
op 2.720 basisscholen

Basketbalcompetitie
Winst voor kids U14-2 BV 
Aalsmeer op Hoofddorp
Aalsmeer - De jongens van U 14-2 
moesten afgelopen zaterdag 29 ok-
tober spelen tegen Hoofddorp. Kids, 
want het team mag zich ook verheu-
gen in een lady in het team! Met z’n 
achten reisden ze af naar Hoofd-
dorp om daar 4 keer tien minuten 
te strijden tegen BV Hoofddorp J4 
4. Altijd spannend zo’n wedstrijd ze-
ker in zo’n mooi sportcomplex als 
de Koning Willem Alexander hal in 
Hoofddorp-Zuid met grote score-
borden en klokken. De hal zinderde 
al van de acties, want het zijn drie 
speelvelden naast elkaar. Maar de 
jongens en dame uit Aalsmeer wa-
ren niet voor een kleintje vervaard 
en maakten het Hoofddorp moeilijk 
door goed te verdedigen en snel uit 
de rebound te komen. Halverwege 
de wedstrijd kwam Hoofddorp ge-
lijk, maar het lukte Aalsmeer om ze 

nog net van zich af te houden en te 
winnen met 28-32. Natuurlijk was 
de vreugde groot. Deze overwinning 
kon goed gebruikt worden voor de 
stand. Daar staat het team nu acht-
ste van de twaalf met vier punten 
uit vijf wedstrijden. Trainer was Va-
lentijn Stokman en die moedig-
de zijn team enorm aan en coachte 
met passie om ze op te zwepen te-
gen Hoofddorp, want dat waren flin-
ke jongens, die hard konden lopen, 
maar net niet die rebounds konden 
maken. 
Valentijn was trots op zijn team, 
maar omdat hij bijna zijn stem kwijt 
was, konden de basketballers dat 
nauwelijks nog horen. Hopelijk is 
zijn stem zondag 6 november weer 
terug. Dan speelt de U 14-2 in de 
Proosdijhal thuis tegen de Blue 
Stars uit Diemen. 

Korfbal jeugd
VZOD E3 kampioen na 
spannende wedstrijd
Kudelstaart - Ze waren op zater-
dag 10 oktober kampioen gewor-
den, maar om helemaal ongesla-
gen bovenaan te eindigen, moesten 
ze hun laatste veldwedstrijd natuur-
lijk ook winnen, de E3 van korfbal-
vereniging VZOD. Op dus naar KZ/
Danaïden om de 2 punten te halen. 
Regen en koud, hele andere om-
standigheden dat alle andere wed-
strijden, maar wel pas om 11.00 uur. 
Een voordeel dachten de coaches. 
Al gapend en nog wat moe begon-
nen Jurre, Sven, Kim en Berber aan 
de wedstrijd, een bliksem start van 
de tegenstander, het stond al snel 
2-0. Daar hadden de korfballers uit 
Kudelstaart niet op gerekend! 
Moeizaam kwam VZOD tot scoren, 
maar toen er eenmaal een doelpunt 

viel, waren ze wakker. In de rust de 
tactiek besproken, wakker gewor-
den en vooral veel energie door de 
zoete limonade gekregen gingen ze 
er weer tegenaan. De niet hele fit-
te Noëlla kwam erin en scoorde 
binnen 5 seconde, een mooi schot: 
3-3. Spannend! De coaches vonden 
het maar helemaal niets zo’n span-
nende wedstrijd. De laatste 10 mi-
nuten van de wedstrijd viel einde-
lijk de winnende goal: 3-4 voor de 
E3 van VZOD. Kampioen. Wat een 
toppers! Jurre, Sven, Kim, Berber en 
Noëlla eerstejaars E en gewoon al 
kampioen in de tweede klasse! De 
coaches Laura en Jessica zijn su-
per trots op jullie! In de zaal wacht 
nu een pittige, leerzame poule in de 
eerste klasse!

Schaken jeugd
Azen op Grand Prix Leiden
Aalsmeer - Zaterdag hebben de 
vier jeugdige schakers van AAS, 
Christiaan, Jasper, Annika en Luuk, 
meegedaan aan de Grand Prix van 
Leiden. Christiaan behaalde in 
groep negen met vijftien spelers een 
mooie eerste prijs met 6 uit 7. Jasper 
speelde in groep 7. Hij wist twee van 
de zes partijen in winst om te zet-
ten en had 1 bye waardoor hij met 3 
punten op de vijfde plaats eindigde. 

Annika en Luuk speelden beiden in 
groep 6 en moesten tegen elkaar 
openen. De winst ging naar Luuk. 
Daarna heeft hij helaas al zijn ver-
volg partijen verloren en werd met 
1 punt hekkensluiter van de groep. 
Annika scoorde nog een nette 50% 
uit haar overige partijen en viel met 
haar vierde plaats net buiten de prij-
zen. Het was een gezellige middag.
Door Gaby Swerts

25ste Schaatskamp VZOD
Aalsmeer - Met 46 kinderen en 12 
man leiding ging STG VZOD op 16 
oktober richting Eindhoven voor het 
schaatskamp. Drie dagen vol plezier 
en vermaak maar vooral heel veel 
schaatsen. De STG organiseert dit 
kamp voor de 25e keer voor kinde-
ren tussen de 6 en 18 jaar. Aange-
komen in Eindhoven werd geluncht 
en hadden de kinderen een flin-
ke training voor de boeg. Oefenen 
met pootje over, diepzitten en het 
uithoudingsvermogen testen. Het 
kwam allemaal aan bod. ’s Avonds 
werd de techniek van het schaat-
sen besproken. In korte workshops 
kwamen de warming-up, het vete-
ren en het diepzitten aan bod. De 
avond werd afgesloten met spelle-
tjes en een kampvuur. 
De volgende dag stonden er weer 
genoeg trainingen op stapel. Na 
een stevig ontbijt ging de groep 
weer naar de ijsbaan voor training. 
In de middag was het voor de jong-
ste jeugd tijd om te gaan zwemmen. 
De jeugd van boven de 12 had zich 
voor die middag een ander doel ge-

steld: een marathon van 50 rondjes 
uitrijden. En dat lukte. Onder leiding 
van Eric reed een grote groep de 50 
rondjes uit. Jeugdtalent Sijmen Eg-
berts won uiteindelijk de sprint met 
een rondje 32.4! Ook een eervol-
le vermelding voor Jasper van der 
Hoorn die na en val weer terugkwam 
in het peloton en de rondjes uitreed. 
Na een stevige avondmaaltijd, soep 
en pannenkoeken, begon de bonte 
avond. Tal van acts kwamen voorbij, 
van dansjes tot een quiz en dappere 
schaatsers onderweg naar Kolebo. 
Ook deze avond werd weer afgeslo-
ten met een kampvuur. 
Dinsdag, de laatste dag van het 
kamp. Dat betekent opruimen en 
dan naar de ijsbaan voor de laatste 
training. ’s Middags was er namelijk 
de afsluitende estafette. Iedereen 
deed fanatiek mee! De strijd was tot 
het laatst toe heel spannend, waar-
bij team rood uiteindelijk als win-
naar uit de bus kwam. Alle deelne-
mers kwamen vermoeid maar vol-
daan thuis aan. Voor meer verhalen 
en foto’s zie www.stgvzod.nl 

Korfbalcompetitie VZOD jeugd
F1 met gemak kampioen!
Kudelstaart - Op zaterdag 8 ok-
tober speelden Ayenne, Nikita, Sa-
rah, Boaz en Bastiaan van de F1 van 
korfbalvereniging VZOD hun kam-
pioenswedstrijd. Ondanks dat er 
gewonnen moest worden, leek nie-
mand zenuwachtig te zijn. Ook niet 
heel gek, aangezien het team elke 
wedstrijd een appeltaart heeft ver-
diend. De regel is namelijk dat de 
coaches een appeltaart moeten bak-
ken wanneer er meer dan 20 doel-
punten gemaakt worden. Na twee 
appeltaarten werd de regel aange-
past naar 25 doelpunten per wed-
strijd, maar ook dat maakte niet uit. 
Er is zelfs een keer gewonnen met 
38-3! De kampioenswedstrijd werd 
gespeeld tegen de gedeelde num-
mer 1: Thor F1. Ook Thor had nog 
geen een wedstrijd verloren, dus 

het beloofde een leuke wedstrijd te 
worden. VZOD kwam ondanks dat 
al snel op een 4-1 voorsprong. Dit 
betekende dat Thor een superspeler 
in het veld mocht zetten. Zelfs met 
een speler minder bleek VZOD te 
sterk voor Thor, want de superspe-
ler is de rest van de wedstrijd in het 
veld gebleven. De voorsprong werd 
steeds verder uitgebouwd. Dit door-
dat er goed werd samengespeeld 
en aangevallen, maar vooral door-
dat iedereen super aan het verde-
digen was, VZOD liet de tegenstan-
der geen moment alleen. Met een 
eindstand van 16-5 is de F1 nu offi-
cieel kampioen en was het tijd voor 
(alweer) taart. Komende week nog 
één wedstrijd tegen Luno en dan op 
naar een nieuwe uitdaging: de eer-
ste klasse in de zaal!
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Schaken
Race in jeugdcompetitie 
bij AAS gaat door!
Aalsmeer - Vorig seizoen ging de 
race om de hoogste eer tussen Si-
mon Hagenberg en Luuk Valke-
ring. Dit seizoen gaat de strijd tus-
sen Willem Hagenberg en Luuk. 
Beiden wonnen afgelopen vrijdag 
28 oktober hun partij op zeer over-
tuigende wijze en staan dan ook al 
vijf ronden op respectievelijk plaats 
één en twee. Jasper volgt op plaats 

drie na een goede overwinning op 
Sam. Christiaan sloot ook aan door 
van Flora op tijd te winnen. Hij staat 
op plaats vier. Tim won netjes van 
Rune. 
Hekkensluiters in de competitie zijn 
Kevin en Gijs, maar er zijn nog di-
verse schaakpartijen te spelen. De 
competitie is nog lang niet ten eind. 
Door Ben de Leur

Voetbalwinst van/in Moordrecht
RKDES meldt zich aan de 
top van de competitie 
Kudelstaart - RKDES heeft zich 
aan de top van het klassement ge-
meld. Zelf won het in en van Moor-
drecht met 2-4 terwijl VEP verloor en 
Dios en Taurus gelijk speelde. Zeker 
het gelijkspel van Taurus was verras-
send. De ploeg kwam niet verder dan 
1-1 tegen hekkensluiter GOL sport. 
RKDES staat nu tweede achter de 
eerste periode winnaar ASW.
RKDES moest tegen Moordrecht 
maar liefs drie basisspelers aan de 
kant laten wegens blessures, zowel 
Indy van Koert als Rutger Spaarga-
ren en Joey Pothoff moesten vanaf 
de kant toekijken. Moordrecht, tien-
de in de stand, werd het eerste kwar-
tier compleet van de mat geblazen: 
0-3 stond er na 15 minuten op het 
niet aanwezige scorebord, maar dan 
had je wel tevens het beste kwartier-
tje gehad. Al na 8 minuten kon Rick 
Verkuijl zijn status als goaltjesdief 
waarmaken, hij tikte met het punt-
je van zijn schoen de 0-1 binnen na 
een voorzet van de weer in de basis 
staande Lennart Kok. Hij punt was 
nog niet genoteerd, toen de 0-2 ook 
al binnen lag. Een hard schot werd 
door de keeper naar de zijkant ge-
bokst maar daar stond Lennart Kok 
nog die hard en hoog uithaalde. 
Maarten van Putten, die als rechts-
buiten een goede wedstrijd afwerkte, 
was het die de bal na een stief kwar-
tiertje terug legde op de inkomende 
Gijs Lentjes die droog en hard uit-
haalde: 0-3. De trouwe RKDES aan-
hang ging er eens lekker voor staan, 
maar moest al snel met lede ogen 
aanzien hoe de Afas/Nieuwendijk 
brigade steeds meer balverlies ging 
leiden. Mano van Veen had zijn dag 
niet, normaal strooiend met passes 
maar zondag ging bij hem zo’n beet-
je alles verkeerd wat maar verkeerd 
kon gaan, net als Rick Burgers die 
ook niet lekker in de wedstrijd zat. 
Moordrecht kwam op 1-3. Na slap 
ingrijpen van de Kudelstaartse ver-

dediging kon de spits van Moor-
drecht de bal langs keeper Maurice 
de Grauw werken. Kansen waren er 
nog wel voor de Kudelstaarters, een 
mooie volley van Gijs Lentjes plof-
te op de vuisten van de keeper en 
een kopbal van Roy Endhoven miste 
ook net het doel. Na rust bleef Ma-
no van Veen in de kleedkamer ach-
ter en Novel Elhadji was zijn vervan-
ger. Zo goed als RKDES aan de wed-
strijd was begonnen, zo slecht start-
te de tweede helft. Een hoge voorzet 
van links werd door een speler van 
Moordrecht geheel vrij ingekopt: 2-3. 
Werd RKDES toen wakker? Nee, de 
3-3 kon net voorkomen door de kee-
per. Toen wel wakker? Ja, het tempo 
ging bij RKDES omhoog en daardoor 
kwam Moordrecht gelijk weer in de 
problemen.
Een prachtige lange voorzet van 
Maarten van Putten en het was we-
derom Rick Verkuijl die bij de twee-
de paal fraai binnen kopte: 2-4. 
Moordrecht bleef de aanval zoe-
ken en RKDES bleef de ruimte zoe-
ken. Bryan van Weerdenburg mocht 
zijn competitie debuut maken voor 
de rood/zwarte wat hij ook verdien-
stelijk deed. In deze fase had de 
plaatselijke FC de wedstrijd defini-
tief moeten beslissen. Rick Verkuijl 
speelde zich fraai vrij, maar zijn schot 
kwam met veel mazzel tegen de rug 
van een tegenstander en een harde 
inzet van Roy Endhoven van 3 me-
ter voor de doellijn kwam toevallig op 
een hand van de keeper of het was 
een prima reflex van de Moordrecht 
keeper. Al met al een goede verdien-
de overwinning daar op het gezelli-
ge knusse complex van Moordrecht 
met een scheidsrechter, de heer Fok-
ker, die een makkie had maar desal-
niettemin goed leiding gaf. Komende 
zondag 6 november thuis tegen Ber-
nardus om 14.00 uur op sportpark 
Calslagen.
Eppo

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 versterkt 
koppositie: 10-0 winst!
Aalsmeer - In Hoofddorp was kop-
loper Bloemenlust 1 met 10-0 veel 
te sterk voor HTC 9. Bart Spaarga-
ren moest zich wel twee keer terug 
knokken na een 2-1 achterstand, 
om de wedstrijden in een beslissen-
de vijfde game toch in zijn voordeel 
te beslissen. Datzelfde overkwam 
ook Ed Couwenberg in zijn laatste 
partij, die hij uiteindelijk met 11-6 
alsnog naar zich toe trok. 
Ook in het dubbelspel maakten Ed 
en Bart het erg spannend, voordat 
ze toch als overwinnaars uit de strijd 
kwamen (11-8, 5-11, 11-7, 5-11, 
8-11). Johan Berk wist zijn onge-
slagen status in de competitie met 
minimaal nog een weekje te verlen-
gen. 
In de poule van Bloemenlust 2 is het 
razend spannend met drie koplo-
pers: Bloemenlust 2, HTC 10 en Het 
Nootwheer 7. Het Nootwheer had 
al met 5-5 gelijkgespeeld, waar-
door Bloemenlust in de thuiswed-
strijd tegen medekoploper HTC aan 
winst genoeg had om alleen lijst-
aanvoerder te worden. Danny Knol 
won twee partijen en Peter Velle-
man was één tegenstander de baas. 

Horst Krassen verloor helaas al zijn 
partijen. Danny en Peter wonnen 
het dubbel spel, waardoor er met 
4-6 werd verloren. Ook 5-5 of zelfs 
een 6-4 overwinning waren mogelijk 
geweest, want zowel Peter en Horst 
verloren in vijf games tegen dezelf-
de tegenstander. 
Op de helft van de competitie staat 
Bloemenlust op de derde plaats op 
1 punt achter de nummer twee en 
maar 2 punten van de nummer één. 
Bloemenlust 3 boekte een ruime 9-1 
thuiszege op DOKO 4. Dirk Bies-
heuvel en Jan Spaargaren wonnen 
al hun partijen en samen ook het 
dubbelspel. Frans Ravesteijn was 
ook heel dicht bij drie overwinnin-
gen, maar moest zich in een partij 
nipt gewonnen geven (11-7, 12-14, 
7-11, 14-12, 10-12). Ook Bloemen-
lust 3 staat op de derde plaats met 
slechts 1 punt achterstand op de 
nummer twee, maar het gat naar de 
koppositie is 11 punten. 
In de Duo-competitie versloegen 
Philippe Monnier en Wim Visser de 
bezoekers van JOVO 2 met 3-2, door 
twee overwinningen van Philippe en 
winst in het dubbelspel.

“Een fantastische kans”
Renner Nils Eekhoff naar 
opleidingsteam Sunweb
Rijsenhout - Met de echt grote jon-
gens in Giro, Tour en Vuelta mag 
hij nog niet meedoen. Wel kan Nils 
Eekhoff de komende twee jaar pro-
beren zijn wielerdromen om te zet-
ten in werkelijkheid bij het Sunweb 
Development Team, noem het maar 
de bedrijfsschool van het huidige 
Giant-Alpecin. Dit is de topploeg 
van onder andere Tom Dumoulin, 
die met ingang van het nieuwe jaar 
ook verder gaat onder de sponsor-
naam Sunweb, een Zwitserse reisor-
ganisatie. Nils Eekhoff is dolblij met 
de mogelijkheden om zich onder de 
best denkbare begeleiding verder te 
kunnen ontwikkelen in zijn favorie-
te sport. Eekhoff: ‘Dit is een fantasti-
sche kans. Het kan voor mij de ide-
ale weg zijn naar een eventuele op-
stap naar de beroepsrenners.’ 
De 18-jarige Eekhoff, die ook wel-
kom was bij het opleidingsteam van 
het Belgische Lotto-Soudal, komt na 
twee succesvolle jaren bij de junio-
ren, in het nieuwe seizoen uit in de 
categorie voor renners onder de 23 
jaar. Het Sunweb Development Team 
zal een internationaal programma rij-
den met wedstrijden voor semiprofs. 
Zo nu en dan is er ook startgelegen-
heid in races waaraan beroepsren-
ners uit het World Tour-circuit deel-
nemen. De Sunweb-ontwikkelings-
ploeg en het profteam worden ge-
leid door een voornamelijk Neder-
landse staf en begeleiders. Beide 
teams hebben een Duitse licentie en 
gaan op alle gebieden nauw samen-
werken. Iwan Spekenbrink, de leider 
van de teams, toont zich zeer ambi-
tieus bij de start van het opleidings-

project: ‘We willen de nummer één 
onder de opleidingsploegen wor-
den. We geloven dat het zélf oplei-
den van renners de enig juiste ma-
nier is om de status van ons World 
Tour-team in de toekomst te waar-
borgen.’ Voorlopig kent Nils Eekhoff 
de namen van negen ploegmakkers. 
Jarno Mobach uit Zeeuws-Vlaande-
ren is er één van en ook Oostenrij-
ker Felix Gall, de wereldkampioen bij 
de junioren van 2015, tekende een 
contract. Voorts staan twee ster-
ke Fransen, vier talentvolle Duitsers 
en de Nederlandse veldrijder Joris 
Nieuwenhuis op de voorlopige lijst. 
Voor Nils Eekhoff wordt het een ont-
dekkingsreis door wielerland. Voor 
het geval de echte top buiten be-
reik blijft wil hij kunnen terugvallen 
op een gedegen maatschappelijke 
loopbaan. Aan de Johan Cruijff Uni-
versity in Amsterdam volgt hij daar-
voor, tussen het fietsen door, een 
opleiding in sportmarketing.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 november:
F.C.AALSMEER
F.C.A.1 – Geinoord/N’gein1 14.30 u
F.C.A. 2 - Castricum 2 11.45 u
F.C.A. 3 – Roda’23 5 14.30 u
Hoofddorp 3 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 – R.A.P. 10 14.30 u
F.C.A. 6 – Zandvoort 3 12.00 u
W.V.-H.E.D.W. 22 - F.C.A. 7 14.15 u 
F.C.A. 8 – Zeeburgia 6 14.30 u
F.C.A. 45+1 – R.C.Z. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – WV-H.E.D.W. V3 14.30 u
F.C.A. V2 – Ouderkerk V3   12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
RKDES V1 – Velsenoord V1 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – Zandvoort 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Sp.Martinus 2 12.00 u

A.D.O.’20 2 - S.C.W. 3 14.45 u
Hoofddorp 2 - S.C.W. 4 14.30 u
S.C.W. 5 – Badh.dorp 2 12.00 u
SCW35 +1 - Martinus 35+1 14.30 u

Zondag 6 november:
F.C. AALSMEER
A.S.C. 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Zwanenburg 3 - F.C.A. 2 14.00 u
D.S.K. 3 - F.C.A. 3 9.30 u
F.C.A’dam 3 - F.C.A. 4 12.30 u
R.K.D.E.S. 5 - F.C.A. 5 12.00 u
D.C.G. 7 - F.C.A. 6 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Floriant 1 14.00 u
RKDES 2 – Spaarnwoude 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – Overbos 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – D.I.O. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 – F.C.A. 5 12.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Promotie voor Demi Elsgeest
Mooi wedstrijdweekend 
voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 
oktober zijn Mireille en Selina afge-
reisd naar Ede om met hun solo on-
derdelen deel te nemen aan de twir-
lwedstrijd. Beide twirlsters lieten 
mooie routines zien bij de onderde-
len 1-Baton, 2-Baton en dance twirl.
Mireille behaalde drie keer goud in 
de Preteen intermediate categorie 
en Selina drie maal goud in de Ju-
nior advance categorie.
Zondag namen Demi, Rachel, Celi-
na, Eefke, Nikkie en Eveline met hun 
solo en ensemble onderdelen deel 
aan de wedstrijd in Leiden. Bij het 
onderdeel 1-Baton behaalde Rachel 
in de categorie Preteen beginner de 
tweede plaats en Demi viel hierbij 
net buiten een podiumplaats. Celina 
kwam uit in de Junior advance cate-
gorie en behaalde de tweede plaats. 
Eefke en Nikkie kwamen uit in de 
categorie Senior beginner waarbij 
Nikkie de eerste plaats behaalde en 
Eefke helaas net geen podiumplaats 
haalde. Hierna volgde twirling 2-ba-
ton waaraan Celina en Eefke deel-
namen en behaalden beide de eer-
ste plaats. Celina in de Junior ad-
vance categorie en Eefke in de ca-
tegorie Senior beginner. Bij het on-
derdeel super X-strut kwam Nikkie 
uit in de categorie Senior interme-
diate en behaalde de tweede plaats. 
Ook Mireille en Selina waren deze 
dag op de wedstrijd en namen deel 
in het team van Inspiration en kwa-
men op het onderdeel Small team 
twirling uit in de categorie junior 

intermediate en behaalde de eer-
ste plaats. In de middag werd ge-
start met het onderdeel dance twirl 
waarbij Demi en Rachel uitkwa-
men in de Preteen beginners cate-
gorie. Demi behaalde een prachti-
ge eerste plaats met 71,2 wat pro-
motie betekent naar de intermedia-
te categorie. Rachel viel net buiten 
een podiumplaats. Celina behaalde 
een mooie eerste plaats in de Juni-
or intermediate categorie. Eefke en 
Nikkie vielen beide in hun categorie 
net buiten een podiumplaats. Bij het 
laatste onderdeel ensemble dance 
twirl waren Eefke, Nikkie en Eveline 
aan de beurt. Zij lieten een keurige 
routine zien en deze werd beloond 
met een gouden medaille. Een mooi 
wedstrijdweekend met voor Demi 
promotie met haar dance en prach-
tige resultaten voor de twirlsters en 
trainster Valerie.
Nu gaan de twirlsters zich opmaken 
voor de voorrondes NK en de eer-
ste ronde Kampioensklasse op 26 
en 27 november in de Koning Wil-
lem Alexanderhal te Hoofddorp, het 
Runner up NK op 10 en 11 decem-
ber in Topsportcentrum Almere en 
het NK op 14 en 15 januari, ook in 
Almere.
Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Neem dan contact op met 
de Productgroep Coördinator Va-
lerie Lelieveld per e-mail twirlen@
svomnia.nl of het sportpunt van SV 
Omnia via e-mail sportpunt@svom-
nia.nl. 

V.l.n.r.: Rachel, Mireille, Eveline, Selina en Celina, Eefke, Nikkie en Demi.

Trampolinespringen
Prima resultaten Omnia op 
2e plaatsingswedstrijd teams
Aalsmeer - Op zaterdag 29 okto-
ber sprong de CDE wedstrijdselec-
tie van SV Omnia 2000 de twee-
de plaatsingswedstrijd teams. Daar 
werden prima resultaten behaald, 
maar het is nog spannend of er 
teams doorstromen naar het Neder-
lands Kampioenschap. In de E-klas-
se sprongen twee teams mee na-
mens Omnia. Het was pas de twee-
de wedstrijd van deze springers en 
er was al veel vooruitgang te zien 
ten opzichte van vorige wedstrijd! 
Het team Omnia E9 (Alyssa Vis-
ser, Rena Sack en Ilse Naber) werd 
achtste en Rosie van Rooijen, Alys-
sa Winkelaar, Eliana Candido en Ka-
telijne van der Avoird (team E8) ein-
digden op plaats zes. Voor beide 
teams een hogere klassering dan 
vorige keer. In de D-klasse behaal-
den Sarah Wisse, Kiki Frederiks, Il-
se Bom en Muriël Coppens (Om-
nia D6) de elfde plaats. Omnia D7 
bestaande uit Laura Ostendorf, Job 
Knaap en Duncan Lemstra werd 
dertiende. Het team Omnia D5, be-
staande uit Ian Jonkman, Jay Roelf-
sema, Fenno van Beek en Joey Vis-
ser, werd achtste. De jongens kun-
nen nog doorstromen naar het NK, 

maar dan moeten ze de laatste wed-
strijd goed presteren. Het wordt nog 
spannend dus. In de C-klasse had 
Omnia vier teams die deelnamen. 
Finn-Julien Falk, Sem van Tol en Ru-
ben Bijenveld (C3) werden zesde, 
Denise Bartling, Anne Wessels en 
Marcella Adjape (C2) zevende en 
Madelief Wijkstra, Sabine Boegman, 
Thalissa Wijkstra en Lisa Wolterman 
(C4) vijfde. 

Voor tweede keer goud
Het vierde en laatste team in de C-
klasse, Omnia C1 (Marvin Arend-
zen, Marlies Kok, Amber Radema-
ker en Lucinda de Graaff) behaalde 
voor de tweede keer goud met maar 
liefst drie punten verschil, en ma-
ken daarmee goede kans om zich te 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap. Alle springers gaan nu 
doortrainen voor de derde plaat-
singswedstrijd aanstaande zaterdag 
5 november in de Proosdijhal Ku-
delstaart. Daarna is duidelijk of er 
teams doorstromen naar het Neder-
lands Kampioenschap teams in de-
cember. Meer informatie over tram-
polinespringen? Kijk op www.svom-
nia.nl of de facebookpagina

Voetbal zaterdag eerste klasse
FC Aalsmeer onderuit 
tegen Roda’46
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft het 
belangrijke thuisduel tegen Roda’46 
met 1-3 verloren. In een vooral in de 
tweede helft met kansen overgoten 
duel wist de ploeg van Cor van Gar-
deren de wedstrijd niet naar zich toe 
te trekken. Voor 250 toeschouwers 
namen de bezoekers na een half 
uur de leiding via Van der Bult. De 
Leusdenaar kon ongehinderd bin-
nen koppen. De FC Aalsmeer-de-
fensie dacht kennelijk dat er geen 
Roda’46-speler meer te bekennen 
was bij de tweede paal, zo vrij stond 
de verdediger. Amper een minuut 
na de tegenvaller kreeg Fernando 
Pique meteen de kans om de ach-
terstand recht te trekken. Zijn fraaie 
actie eindigde met een schuiver 
langs doelman Wennekes tegen de 
paal. Pech derhalve. Na de rust liet 
trainer Cor van Garderen er geen 
gras over groeien. Burak Sitil werd 
ingebracht als 4e spits en het zou de 
ploeg uit Leusden aan het wanke-
len moeten brengen. Dat gebeurde 
stelselmatig. Er kwamen kansen. Na 

70 minuten kreeg de thuisclub wat 
het verdiende. Een mooie individu-
ele actie van Epi Kraemer werd be-
kroond met een onhoudbaar schot 
in de verre hoek. 1-1. Alles en ieder-
een ging er eens goed voor zitten. 
De wedstrijd was weer open. Maar 
door concentratiegebrek liet het de 
bezoekers weer op voorsprong ko-
men. Via een snelle uitbraak stond 
vrijwel meteen na de gelijkmaker de 
1-2 op het bord. Daarna drong de 
thuisclub nog vol aan, maar overleg 
en gogme ontbrak bij de voorwaart-
sen. Calvin Koster kreeg zijn voet 
niet tegen een fraaie voorzet van 
Kraemer en in de slotminuut kopte 
Martinez nog tegen de paal. Diep in 
blessuretijd maakten de gasten uit 
Leusden er nog 1-3 van. De eerste-
klasser blijft door deze nederlaag in 
de onderste regionen hangen. Deze 
week speelt FC Aalsmeer wederom 
thuis, tegen Geinoord Nieuwegein. 
Deze ploeg staat met FC Aalsmeer 
op evenveel of even weinig punten.
Arno Maarse

vijf en zes werden Sebastiaan Dolk, 
Henk van der Stroom en Hans Dolk.
De elektricien heeft vier spotjes op-
gehangen, zodat de spelers op vier 
de dartborden nu voldoende licht 
hebben. Door de betere lichtval is de 
kans groot dat de spelers (nog) be-
ter gaan darten. Iedereen vanaf 16 
jaar en ouder is van harte welkom 
op dinsdagavond in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Inschrijven 
vanaf 19.45 uur, aanvang competitie 
om 20.15 uur. Deelname kost 2,50 
euro per persoon per avond. 

Dinsdag darten: 
Ben wint weer

Aalsmeer - Het was weer een ge-
zellig avondje darten in het Mid-
delpunt. In het begin werd er niet 
hoog gegooid. Naarmate de avond 
vorderde gingen de punten om-
hoog. Het uitgooien ging daardoor 
ook beter. Nummer één werd Ben 
van Dam, tweede Kees de Lange en 
derde Peter Bakker. Nummers vier, 

Klaverjassen bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 8 novem-
ber kunnen liefhebbers weer ko-
men klaverjassen bij buurtvereni-

ging Ons Aller Belang. Er wordt als 
vanouds weer gekaart in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Van-
af 19.30 uur is de deur open. Het 
kaarten start om 20.00 uur. Na drie 
spellen wordt een leuke verloting 
gehouden waarmee mooie prijzen 
te winnen zijn.



LUXE APPARTEMENTENCOMPLEX 
‘DE GRUTTO’ IN MIJDRECHT!

Zwaluw 25 Mijdrecht

Met een woonoppervlakte van circa 107 m2 en een 
buitenruimte van ruim 25 m2 verdeeld over 2 terrassen 
is deze maisonnette een verrassing in het luxe  
appartementencomplex ‘de Grutto’. 
Niet standaard en heerlijk ruim met vrij uitzicht!

De woning is als volgt ingedeeld: Ingang op de 1e 
verdieping. Hal met aan de rechterzijde twee slaap- 
kamers, aan de linkerzijde de separate toiletruimte, 
berg-/stookruimte en de volledig betegelde badkamer 
met bad, douche, toilet en wastafel. Door naar de open 
keuken met vide, voldoende ruimte voor een grote 
eethoek en middels de schuifpui toegang tot het eerste 
terras. Middels de spiltrap naar de beneden gelegen 
woonkamer met een schuifpui naar het 2e terras.
De woning heeft een eigen berging in de onderbouw en 
twee eigen parkeerplaatsen in de afgesloten parkeer-
garage.

Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

U bent van harte uitgenodigd voor een bezichtiging!

Dorpsstraat 14, Mijdrecht

Tel. 0297 - 212 987

www.vidamakelaars.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Duidelijke liefde voor klassieke auto’s en motoren

Onno van Middelkoop: “Je eerste 
Harley doe je nooit meer weg”

Aalsmeer - Wie de zelf - vakkun-
dig - gebouwde schuur naast het 
monumentale huis van Onno van 
Middelkoop binnenstapt, voelt let-
terlijk en figuurlijk de warmte. Let-
terlijk vanwege de prachtig op hout 
gestookte oude schoolkachel en fi-
guurlijk vanwege de duidelijke aan-
wezige liefde voor klassieke auto’s 
en motoren. Het ruikt er vertrouwd 
naar motorolie. Prachtig zijn de in-
gelijste kopieën aan de wand van de 
- voor monteurs bedoelde techni-
sche werktekeningen - van de Har-
ley Davidson’s L Head, volledig Fla-
theads genaamd. “De oudere mo-
toren zijn bijna allemaal Flatheads. 
Moet je kijken, zoals die tandwiel-
tjes in elkaar grijpen. Zij zorgen 
voor de timing van het motorblok.” 
Er volgt een uitleg die zelfs voor de 
leek begrijpelijk is. Van Middelkoop 
werkt als Grond Werktuig Kundige 
(GWK) bij Nayak Aircraft Services 
waar het op precisie aankomt. “Mijn 
taak zit er pas op als het vliegtuig 
de lucht ingaat.” Die zorgvuldigheid, 
netheid en structuur is terug te vin-
den in zijn werkruimte. Honderden 
genummerde rode en grijze bak-
jes zijn gevuld met kleine onderde-
len. Op de stellingen liggen gerevi-

seerde onderdelen te glimmen als-
of zij fonkelnieuw zijn. De klassie-
ke motoren en leger-jeep vervullen 
een hoofdrol in de rest van het de-
cor. Een Harley uit 1937 wordt on-
der handen genomen en staat even 
zonder wielen. “Die kocht ik van de 
eerste eigenaar en is zo origineel, 
daar worden de liefhebbers allemaal 
helemaal stil van.” Er staat nog een 
Harley van 1943. “Deze motor heb ik 
nu 37 jaar. Hij was mijn eerste Har-
ley en je eerste Harley doe je nooit 
meer weg.” En dan is er ook nog 
de jeep uit de Tweede Wereldoor-
log (1942). Waar natuurlijk ook weer 
een verhaal bij hoort. “Ik werkte in 
1987 voor Air Holland samen met de 
Amerikaan Bob King - ik kwam al-
tijd op een Harley naar het werk - en 
daarom vertelde hij mij over de jeep, 
die in zijn schuur stond. Hij liet mij 
een aantal foto’s zien en ik zei: ‘Joh, 
je moet dat ding naar Nederland 
halen dan gaan wij hem samen res-
taureren’. Dat is er nooit van geko-
men tot hij zes jaar geleden aan mij 
vroeg: ‘Heb je nog interesse want 
anders brengen mijn broers ‘m naar 
het oud ijzer’. Ik heb de jeep laten 
verschepen vanuit Amerika en hem 
helemaal gerestaureerd.” Nu is het 

één van de pronkstukken van ‘Keep 
them rolling’, een jaarlijks terugko-
mend defilé van goedbewaarde en 
gerestaureerde oorlogsvoertuigen. 

Oude scherven en pijpenkoppen
Met dertien jaar begon het gesleu-
tel aan oude brommertjes. Maar na-
dat de zoveelste was gestolen ging 
de lol er wel een beetje af en ach 
de meisjes werden op een gege-
ven moment toch ook wel heel inte-
ressant. Tot de vader van zijn toen-
malige vriendinnetje - Onno was in-
middels achttien - met de sugges-
tie kwam: ‘Waarom koop je geen le-
ger Harley?’ En dat bleek niet dove-
mansoren gezegd. “Die werden niet 
zo snel gejat, want met die dingen 
rijd je niet zo makkelijk weg.” En zo 
kwam de liefde voor het sleutelen 
weer terug. “Ik heb mijn jeugd door-
gebracht in Oud Sloten, dat was een 
omgeving waar veel grond werd ge-
stort voor de te bouwen metro van 
Amsterdam. Mijn broer en ik von-
den scherven, oude tegels, pijpen-
koppen. Naast mijn ouders huur-
den een paar mannen een schuur, 
zij restaureerden daar klassieke 
MG’s. Eén van hen - Wiard Krook - 
was stadsarcheoloog, hij heeft ons 
veel geleerd over bodemvondsten. 
Wij werden een keer uitgenodigd 
om te komen kijken naar de MG’s 
en ik vond het vreselijk interessant. 
Voor ik het wist lag ik spatborden 
te teren. Als tegenprestatie mocht 
ik dan met de MG’s ritjes meerij-
den. Al gauw zag één van de andere 
mannen - Berry Oudejans, hij werk-
te bij Fokker - dat ik technisch wel 
handig was en zo kreeg ik andere 
klussen te doen. Door hem kwam ik 
ook op de bedrijfsschool van Fok-
ker terecht, maar na drie maanden 
hield ik het voor gezien. Heb nog in 
een ijzerwarenwinkel gewerkt, maar 
ben toch gewoon lekker voor mij-
zelf gaan sleutelen. Ik heb in die tijd 
heel wat motoren gereviseerd en 
weer verkocht. Met 19 jaar moest ik 
in dienst, kwam terecht bij de Lucht-
macht. Werd assistent crew-chief op 
de Starfighter en na vier maanden 
had ik mijn diploma. Na mijn dienst-
tijd ben ik in de luchtvaart gebleven. 
Kreeg wel door dat ik goed Engels 
moest kunnen spreken en schrijven. 

Dus vertrok ik naar Engeland om 
daar te gaan werken en studeren. 
In driekwart jaar haalde ik mijn first 
Cambridge certificaat. Terug in Ne-
derland ben ik de 3 jarige avondop-
leiding gaan volgen om mijn GWK 
papieren te halen, dat werk doe ik 
nog steeds met veel plezier.” 

Wonen in een monument
Na het interview is er een rondlei-
ding door het bijzondere huis dat 
ook binnen het bouwjaar 1925 ver-
raadt. Oké, er is opnieuw geschil-
derd maar dan wel in de kleuren die 
horen bij die tijd. “Daar heb ik wel 
een kleurenexpert bij gehaald.” Ook 
de badkamer en de CV zijn van deze 
tijd, “alles heb ik zelf gedaan”, maar 
alles past naadloos bij de architec-
tuur van toen. Prachtig is de kobalt-
blauwe keuken, het granieten aan-
recht, de glas in loodramen, de trap-
pen. Terecht zit er op de voorgevel 
van het huis het rood/groene bord-
je dat aangeeft dat het hier om een 
monument gaat. Wat telt voor de 
motoren telt duidelijk ook voor het 
huis. “Technisch wil ik altijd verbe-
teren, maar wat het exterieur betreft 
moet het origineel blijven.” 
Janna van Zon 

Rolstoel voor De Waterlelie 
van Mike Multi Foundation
Aalsmeer - Bij Zwembad De Wa-
terlelie vindt momenteel een gro-
te verbouwing plaats: er wordt een 
sporthal gebouwd en de horeca en 
entree worden verbouwd. Dit bete-
kent dat mensen die slecht ter been 
zijn, niet meer vlakbij de ingang 
kunnen parkeren. Om deze mensen 
toch naar het zwembad te laten ko-
men, is er een rolstoel beschikbaar 
gesteld door de Mike Multi Founda-
tion. 
Donderdagochtend is de sportoch-
tend voor 50+. Het Aqua Vitaal-pro-
gramma biedt de ouderen een di-
vers sportprogramma, met een kop-
je koffie/thee en een gezellig praat-
je met leeftijdgenoten. Juist voor de-
ze groep is het belangrijk dat ze blij-
ven bewegen, en dat kan in het wa-
ter heel goed. Vrijwilligers zorgen er 
nu voor dat de mensen die slecht 
ter been zijn eenvoudig van de par-
keerplaats naar het zwembad wor-
den gebracht. En na afloop van het 
zwemmen worden zij met de rol-
stoel weer afgeleverd bij hun auto. 
Zo blijft het voor iedereen mogelijk 
om te komen zwemmen. 
Ook op andere dagen is het moge-
lijk gebruik te maken van deze ser-
vice. U wordt verzocht dit wel van te 
voren telefonisch bij de receptie te 
melden. Deelnemers kunnen dan op 
het moment dat zij op de parkeer-
plaats staan, bellen naar de recep-
tie. Zij worden dan opgehaald door 
een vrijwilliger of zwembadmede-
werker. Er worden overigens nog 
vrijwilligers gezocht voor de don-
derdagochtend tussen 9.00 en 12.00 

uur. Wilt u mensen in de rolstoel van 
de parkeerplaats naar het zwembad 
rijden en andersom, meld u dan bij 
Greta Holtrop (Teamleider Zwem-
bad) via 0297-322022. 

Sporten met beperking
De rolstoel is geschonken door de 
Mike Multi Foundation. Deze foun-
dation heeft als doel het moge-
lijk maken en bevorderen van sport 
voor mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking. Gre-
ta Holtrop van Zwembad De Water-
lelie heeft het initiatief genomen om 
een rolstoel te laten komen. Uiter-
aard dankt zij de foundation voor de 
schenking en ze hoopt dat er veel 
gebruik van wordt gemaakt. 

Mike vd Laarse (Mike Multi Founda-
tion), Bernard van Donselaar (vrijwil-
liger), Gerda Knierim (deelneemster 
Aqua Vitaal) en Greta Holtrop (initia-
tiefneemster van De Waterlelie).

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een contai-
ner staan op de parkeerplaats van 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a. Deze container kan gevuld 
worden met oud papier, karton en 
verpakkingsmateriaal door particu-
lier en bedrijven. De opbrengst komt 
ten goede van de koorkas. Maan-
dag 7 november staat de contai-
ner voor eenieder klaar vanaf 10.00 
tot 19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie 
Koningen, tel. 0297-323847.

Zaterdag Sam’s 
kledingactie

Rijsenhout - Aanstaande zaterdag 
5 november kunt u uw kledingkas-
ten en zolder weer op orde brengen 
door uw oude en overtollige kleding 
en schoeisel te doneren aan Sam’s 
kledingactie. De opbrengsten van 
deze actie gaat naar Cordaid Men-
sen in Nood. Er lopen weer enke-
le projecten en deze keer wordt uw 
aandacht in het bijzonder gevraagd 
voor families in Nepal die zijn ge-
troffen door aardbevingen en over-
stromingen. Noodgedwongen heb-
ben deze mensen hun dorpen moe-
ten verlaten. Met uw kledingdona-
tie helpt u de Nepalezen weer om 
een menswaardig bestaan op te 
bouwen. Meer informatie is te vin-
den op de site samskledingactie.
nl. De kleding en huishoudelijk tex-
tiel kunnen in gesloten plastic zak-
ken aangeleverd worden op 5 no-
vember van 9.00 tot 11.00 uur. Uw 
schoenen graag met de veters aan 
elkaar geknoopt, zodat ze netjes bij 
elkaar blijven. De diaconie van de 
Ontmoetingskerk aan de Werf staat 
deze ochtend klaar om de kleding in 
ontvangst te nemen.
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Moreno Blom gooit 154 uit
Kudelstaart - De derde speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart werd 
gewonnen door Danny Zorn, twee-
de werd Erik Jan Geelkerken. Op de 
vorige speelavond won Erik Jan het 
tweede niveau, nu werd dit niveau 
gewonnen door een andere top-
per, Gerard Bak. Ronald Baars werd 
tweede. Tot zover ‘oud nieuws’, want 
dit alles stond vorige week reeds 
in deze krant. Er waren echter nog 
twee niveaus. In het derde niveau 
bereikte nieuwkomer Peter Koot 
knap de halve finale. Ook Job van 
Rijsse, op de vorige speelavond win-
naar van het vierde niveau, stond bij 
de laatste vier. De finale ging ech-
ter tussen Tim van de Poel en Huib 
Gootjes. Tim en Huib grossierden in 
het verleden al met finale plaatsen. 
Voor Tim was het zijn 26ste finale 
ooit, voor Huib zelfs de 28ste. Tim 
won 15 finales (waarvan vier op het 

Hoogste Niveau) en Huib 13. Eén 
keer stonden zij tegenover elkaar in 
een finale, toen won Huib. Nu was 
het na een spannende finale echter 
de beurt aan Tim om te zegevieren. 
In het derde niveau bereikten Ans 
Engel en Wilco van Det de halve fi-
nale. De finale ging echter tussen 
Berto Blom en Pietje van Overbrug-
gen. Voor Berto was het zijn der-
de finale ooit (één keer winst), voor 
Pietje de zevende. Pietje zou uitein-
delijk voor de derde keer ooit een 
finale winnen. Toch had de familie 
Blom nog wat te vieren, zoon More-
no had met een prachtige 154 finish, 
de Hoogste Uitgooi van de avond. 
Op de website www.poelseye.nl. is 
allerlei informatie over de dartclub 
Poel’s Eye terug te vinden. De vol-
gende speelavond is morgen, vrij-
dag 4 november, met hopelijk veel 
nieuwe dartliefhebbers. Jong, oud, 
man en of vrouw, iedereen is wel-

De snelle Sannah scoorde tegen Argon twee maal. Foto: Ruud Meijer

Voetbal dames
SCW wint ‘dik’ van Argon
Rijsenhout - Om op een gedeelde 
eerste plaats te blijven staan moes-
ten de dames van SCW MO17/1 af-
gelopen zaterdag winnen van me-
dekoploper Argon MO 17/1. De 
wedstrijd tussen de dames van SCW 
en Argon begon stroef, daardoor 
bleef het een tijd lang 0-0. 
Echter toen Sannah in het Ar-
gon strafschopgebied werd ge-
vloerd, roken de Rijsenhoutse mei-
den hun kans. Beheerst schoot 
Sannah de toegekende penalty in 

de kruising: 1-0 voor SCW. De Ar-
gon defensie was van slag en met 
de rust stond SCW zelfs al met 3-0 
voor door fraaie treffers van Sun-
ny 2-0 en Sannah 3-0. In de twee-
de helft golfde het spel op en neer. 
Jennifer scoorde met een boogbal 
4-0 en Argon benutte een toege-
kende penalty: 4-1. Het eindoffen-
sief was weer voor SCW. Van rechts 
trok Fleur de bal voor, waarna Tama-
ra met een ‘intikker’ de eindstand op 
5-1 bracht.

Biljartcompetitie
Team Spaargaren 72 punten
Aalsmeer - Het kan gebeuren dat 
er twee teams van de zelfde ver-
eniging elkaar treffen in een com-
petitie en dat is gebeurd; het team 
van Henk v/d Sluis tegen team Jan 
Plasmeijer. Team Henk v/d Sluis dat 
de laatste weken wat minder pres-
teert kon het ook nu niet bolwer-
ken tegen team van Jan Plasme-
ijer, eerste speler Jan Ganzevlez ver-
loor met de helft van zijn carambo-
les in 14 beurten van Arnold Heu-
zen. Jan Plasmeijer won van Joost 
Dekker in 19 beurten en Joop Hout-
man won met een klein verschil van 
Henk v/d Sluis. Team v/d Sluis 17 en 
Team Plasmeijer 36 punten.
Het team van Hans Spaargaren 
speelde een thuiswedstrijd tegen 
De Heul 67 en maakte korte metten.
Hans Spaargaren won in (teveel) 
32 beurten van Peter Sondorp. 
Teun Verkaik deed het dunnetjes 
over en won in 23 beurten van Dirk 
v/d Louw, die maar één carambo-
le te kort kwam om er remise van 
te maken. Hennie Karssen won van 
Corne van Egmond in 27 beurten, 
Aalsmeer 36 en De Heul 24 punten.
Het tweede treffen in deze week te-
gen een team van De Heul is een 
uitwedstrijd en betreft een eerder 
uitgestelde wedstrijd. Hans Spaar-
garen maakte er een korte partij 
van met 84 caramboles in 17 beur-
ten met een moyenne van 4.90 te-
gen Jan Schepers. Teun Verkaik leg-
de Gerhard Beuk het zwijgen op in 
21 beurten en een serie van 22. Ook 
Paul v/d Aar liet zien hoe het moest 
tegen Huub van Hal en zorgde dat 
de punten naar Aalsmeer gingen; 
Aalsmeer 36 en De Heul 14 punten.
De C 1 spelers van het team Wim 
Besselse hebben een fikse neder-
laag geleden bij Harago. Wim Bes-
selse kan echt wel biljarten, maar 
moest het afleggen tegen Anton 
Slof, die zijn 206 caramboles in 13 
beurten liet noteren, Wim kwam niet 
verder dan 65 van de te maken 180 
caramboles. Rob ten Brink verloor 
van Egbert Elstgeest in 16 beurten; 

ook Ton Bocxe kon het niet redden 
tegen Jan Gompelman, dus een te-
genvallende avond voor het team.
Het Aalsmeerse driebanden team, 
dit maal op bezoek bij Roac, kan 
maar niet uit de negatieve spiraal 
komen. De spelers Ton, Theo, Floor, 
konden ook deze week niet het tij 
keren en lieten de punten in Rijp 
Wetering. Roac 36 en Aalsmeer 17 
punten. De afgelopen twee weken 
zijn er voorrondes bandstoten 5e 
klasse gespeeld bij Biljartvereniging 
Aalsmeer met het resultaat dat er 
twee Aalsmeer spelers in de finale 
staan, dat in januari bij RBV in Lei-
muiden wordt gespeeld.
Bij de teams van de Dagcompeti-
tie worden er per wedstrijd gemid-
deld tussen de 25 en 35 beurten ge-
speeld. Henk Bos had 29 beurten 
nodig tegen Jan Wesselman, 85 te-
gen 78 caramboles. Beide spelers 
waren het over eens dat ze teveel 
beurten nodig hadden. Dat vond 
Harry Batenburg ook en verloor van 
Cor Turk in 31 beurten, 47 tegen 65 
caramboles. Dorus v/d Voort won 
van Leen Schrijvers, beide 44 ca-
ramboles. Laatste speler deze mid-
dag, Henk v/d Sluis zorgde er voor 
dat de punten in Aalsmeer bleven 
door winst op Giel Castelijn. Het 
team van Wim Berghoef trad aan te-
gen `t Scheepje met Jaap van Leeu-
wen als invaller voor Arnold Heu-
zen. Wim Berghoef en Fred Pol wis-
ten beide hun partij te winnen. Wim 
Nederstigt kwam niet in zijn spel te-
gen Aad van Marwijk evenals Jaap 
van Leeuwen het niet kon redden 
tegen Ruud Moonen: Aalsmeer 34 
en `t Scheepje 41. Ook het als twee-
de op de ranglijst geplaatste team 
van Wil Piet moest een nederlaag 
incasseren van Rijnegom. Wil Piet 
was de enige die de volle winst wist 
binnen te halen in 17 beurten te-
gen Jan Straathof. Piet de Ridder en 
Wijnand Knol en Flip Eskes hadden 
meer beurten nodig en verloren alle 
drie. De winst ging naar Rijnegom. 
Aalsmeer 32, Rijnegom 40 punten.

Op de foto van links naar rechts: Ellis Koese, Meta, Richard en Nick Smit.

AV Aalsmeer atleten naar 
werpdriekamp in Edam
Aalsmeer - Op zondag 30 oktober 
namen vier atleten van AV Aalsmeer 
deel aan de werpdriekamp geor-
ganiseerd door AV Edam. Onder 
een prachtig najaarszonnetje wer-
den drie onderdelen afgewerkt: ko-
gelstoten, discus- en speerwerpen. 
Bij de mannen senioren benader-
de Nick Smit zijn persoonlijke re-
cords met de volgende resultaten: 
kogel 11,46 meter, discus 30,78 me-
ter en speer 51,58 meter; goed voor 
een negende plaats. Zijn beste worp 
met de speer was overigens de bes-
te van de dag. Bij de mannen 50 

scoorde Richard Smit de volgende 
afstanden: kogel 9,14 meter, discus 
18,76 meter en speer 19,87 meter. 
Meta Smit, uitkomend bij de vrou-
wen 50, gaat al jaren als supporter 
mee naar de driekamp, maar nam 
nu zelf deel met als resultaat: kogel 
6,52 meter, discus 16,05 meter en 
speer 10,78 meter. Ellis Koese, ook 
uitkomend in de categorie vrouwen 
50, liet de volgende afstanden note-
ren: kogel 7,10 meter, discus 18,70 
meter en speer 12,42 meter. Alle af-
standen betekenen voor Ellis een 
nieuw clubrecord bij de vrouwen 50.

Winst Daan en 
Bets bij 55+club

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Kom 
gerust een keer mee kaarten, jo-
keren of klaverjassen. Op donder-
dag 27 oktober is het klaverjassen 
gewonnen door Daan Sandee met 
5442 punten, op twee Regina Ge-
leijn met 5361 en op drie met Kees 
van de Meer 5263 punten. Bij het 
jokeren was deze week Bets Teu-
nen met 79 punten de beste, ge-
volgd door Gerard de Wit met 164 
en Trudy Knol met 354 punten. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 8 novem-
ber houdt Ons Genoegen weer een 
kaartavond. Er wordt gespeeld in De 

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 9 
november vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
kaarten op 26 oktober is gewonnen 
door Loek Pieterse met 5286 pun-
ten, gevolgd door Rudolf met 5203, 
Essy van Es met 5120 en Ineke Nuij-
ens met 5033 punten.

Elly de sterkste in 
A-klasse

Rijsenhout - Uitslag competitie 
avond 27 oktober van Sjoelclub Rij-
senhout. In de hoofdklasse wer-
den achtereenvolgens Thomas van 
Brakel, Lineke van Brakel en Jan-
Willem Vermeer de nummers een-
twee en drie. In klasse A werd El-
ly Lanser oppermachtig eerste, ge-
volgd door Til Vermeer en Nel Joore 
als twee en drie. Jan Joore is eer-
ste geworden in de B klasse, op 
twee Martje Baardse en op drie 
Edwin Eikelenboom. In de C klas-
se was Ans Borawitz de onbetwis-
te eerste, met als Femmy Korte op 
plaats twee en Ruud Maas op drie. 
De volgende speelavond donder-
dag 10 november in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat vanaf 
19.30 uur. 

Weer bingo bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 9 novem-
ber is de maandelijkse bingo weer. 
Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, 
lid of geen lid, jong of oud, gezellig-
heid en spanning staan voorop. Er 
worden 10 rondes gespeeld met ge-
varieerde prijzen en 1 hoofdprijzen-
ronde met 2 waardevolle hoofdprij-
zen. Om het geld hoeft u het niet te 
laten, want het rendement is altijd 
hoger dan uw inleg, is het niet qua 
prijzen, dan wel qua gezelligheid! 
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse van 
de vereniging, Caroline Ramp via 
0297-344107.

Koppeltoernooi 
bij Sjoelclub

Aalsmeer - Twee persoonlijke re-
cords op de sjoelavond afgelopen 
27 oktober. Kees Verbruggen 1261 
en Thijs Brozius 1296. Beide zijn 
sinds kort lid van de sjoelclub. In de 
Hoofdklasse was Joke Schagen de 
beste, gevolgd door Albert Geleijn 
en Wim Eijlers. In klasse A was de 
hoogste eer voor Marry Verhoeven, 
op twee Sjaak Siebeling en op drie 
Theo van Leijden. In klasse B was de 
eerste prijs voor Dirk Mol, gevolgd 
door Henk Brozius en Thijs Brozius. 
In klasse C eindigde Klaas de Vries 
op één, Jaap van Wees op twee en 
Jeanne van Wees op drie. Op za-
terdag 29 oktober was de tweede 
bekerwedstrijd van het seizoen in 
Zwolle. Patrick Haring wist daar be-
slag te leggen op de 9e plaats. Cock 
Tukker werd 33e en Wim Eijlers 35e. 
Joke Schagen behaalde bij de da-
mes een 10e plek.
Aanstaande zaterdag 5 november 
vindt het koppeltoernooi van Sjoel-
club Aalsmeer plaats. Tevens een 
grote verloting. De volgende sjoe-
lavond is donderdag 10 novem-
ber. Beide avonden beginnen om 
20.00 uur en worden gehouden in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Voor 
informatie zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. 

Weer baanloop 
bij AVA

Aalsmeer - Op woensdag 9 no-
vember kan iedereen meedoen met 
de recreatieve baanloop bij Atletiek 
Vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43a. Belangstellende hardlo-
pers/sters kunnen kiezen uit de af-
standen 1, 3 of 5 kilometer. Deelna-
me kost 2 euro voor niet-leden van 
AVA. Het startschot wordt gegeven 
om 20.00 uur en inschrijven kan tot 
15 minuten voor aanvang in de kan-
tine. Er wordt gelopen met een Ipi-
co-loopchip die aan de deelnemers 
wordt uitgeleend. Kleedkamers met 
douches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een prachtige plant. Ook supporters 
zijn van harte welkom. Voor verdere 
informatie: www.avaalsmeer.nl

Midi’s aan kop 
bij de ZABO

Aalsmeer - De derde speelronde 
van de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
vond afgelopen zaterdag 29 oktober 
plaats in sporthal de Bloemhof. De 
volgende uitslagen kwamen op het 
scorebord: Amsec Piller tegen Po-
lonia Aalsmeer 3-6. IBH Aalsmeer 
tegen Met & Co 2-5. Koning Nieu-
wendijk tegen Atlas Lions 5-0. LE-
MO tegen Sportcafé de Midi’s 0-2. 
Nieuwe stand: Sportcafé de Midi’s 
3-9, Polonia Aalsmeer 3-7, Koning 
Nieuwendijk 3-6, Met & Co 3-6, 
Amsec Piller 3-3, Atlas Lions 3-3, 
IBH Aalsmeer 3-1, LEMO 3-0. De 
vierde speelronde volgt zaterdag-
avond 19 november in de Proosdij-
hal in Kudelstaart.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 4 no-
vember is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom. Neem 
gerust een buurman of buurvrouw 
mee naar het buurthuis in de Roer-
domplaan 3. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Het klaver-
jassen op 28 oktober is gewonnen 
door Ans Doeswijk met 5327 pun-
ten, op twee Kees Meekel met 5264 
punten en op drie Joke Buijs met 
5229 punten. De poedelprijs was 
voor Paolo Molia net 3666 punten.

Handbalcompetitie
Zaterdag FIQAS 

dames thuis!
Aalsmeer - Het eerste damesteam 
van FIQAS Aalsmeer speelt aan-
staande zaterdag 5 november een 
thuiswedstrijd in de Bloemhof. De 
dames uit Bentelo, de nummer acht 
uit de Eerste Divisie, zijn de tegen-
stander. FIQAS Aalsmeer staat zelf 
momenteel tiende en de verschillen 
zijn klein. Het belooft dus een span-
nende wedstrijd te worden. Het du-
el begint om 20.00 uur: mis het niet!

Vrij weekend voor heren 
In verband met twee kwalificatie-
wedstrijden van het Nederlands He-
renteam ligt komend weekend de 
competitie in de BeNe League en 
de Nederlandse eredivisie stil. Dat 
betekent dat zowel FIQAS heren 1 
als 2 een vrij weekend hebben. De 
eerstvolgende wedstrijden zijn op 
zaterdag 12 november (heren 2) en 
zondag 13 november (heren 1). 

Weekprogramma handbal
Zaterdag 5 november
18.45 uur: FIQAS heren 3 – 
 Havas (Eerste Divisie)
20.00 uur:  FIQAS dames 1 – 
 Bentelo (Eerste Divisie)
Zondag 6 november
9.55 uur:  FIQAS E4 – RKDES
10.55 uur:  FIQAS jongens B1 – 
 Hellas
12.00 uur:  FIQAS heren A1 – 
 Nieuwegein
13.15 uur:  FIQAS jongens C1 – 
 Bevo

Trainers weg bij 
FIQAS Aalsmeer

Aalsmeer - Het gaat ietwat moei-
zaam met de Heren 1 handballers 
van FIQAS Aalsmeer. Er zijn tot nu 
toe (te) veel wedstrijden verloren. 
Het heeft de trainers René Romeijn 
en Djordje Stevanovic doen beslui-
ten om per direct de training en 
coaching van de Heren 1 te beëin-
digen. Volgens de trainers is er on-
voldoende basis om de samenwer-
king met de spelersgroep voort te 
zetten. Het hoofdbestuur betreurt 
het besluit van de twee trainers, 
die ook heel betrokken zijn bij de 
jeugdopleiding binnen de vereni-
ging. Er gaat op korte termijn een 
nieuwe (interim) trainer aangetrok-
ken worden. 

Voetbal
FC Aalsmeer Zondag sluipt 
naar top in derde klasse
Aalsmeer - FC Aalsmeer Zon-
dag staat slechts 3 punten achter 
op koploper KDO en op de zesde 
plaats. Er kan nog heel veel gebeu-
ren in deze klasse. Afgelopen zon-
dag moest er gevoetbald worden 
tegen het op enkele kilometers af-
stand liggende Kickers’ 69 in Lei-
muiden. Voor de vele toeschouwers 
uit Aalsmeer was het de eerste keer 
dat men op dit gezellige sportpark 
arriveerde. Met een heerlijk zon-
netje erbij moest het gewoon een 
mooie middag worden voor spelers 
en publiek. FC. Aalsmeer kwam, op 
de geblesseerde Alexander Goes 
na, op volle sterkte en dat blijft voor 
de supporters toch wel een heer-
lijk gezicht. Als er een speler weg-
valt, is er geen paniek, want de se-
lectie bestaat uit 16 gelijkwaardi-
ge spelers, een verademing. Vraag 
blijft overeind waarom er zo slap 
gestart werd en Aalsmeer na 2 mi-
nuten al tegen een 1-0 achterstand 
aankeek. Na zwak verdedigen en 
geheel niet ingrijpen, mis-commu-
nicatie? Roy de Rijk was de ma-
ker van het hele vroege doelpunt. 
Ook Aalsmeer zocht direct de aan-
val op en het was Mark die met een 
prachtige pass Lennarth bereik-
te en die tikte de bal door naar Eli-
as, maar helaas kon keeper Jeroen 
Tent de bal net met zijn vingertop-
pen raken, net naast de toegesnel-
de Jeroen. Er werd aan beide kanten 
leuk gevoetbald, waarbij de Kickers 
dicht bij een doelpunt was, maar de 
te zacht ingekopte bal werd onscha-
delijk gemaakt door Jeramaih. Even 
later was het Damion die met zijn 
bekende rush langs de lijn voor ge-
vaar stichtte, maar zijn schot werd 
door de keeper tot corner getikt. Na 
20 minten was het Aalsmeer dat na 
een mooie aanval, via een schot van 
Barry, een poging tot scoren waag-
de. De keeper stopte het schot, 
maar liet de bal los. Jeroen was er 
als de kippen erbij om het karwei 
af te maken: 1-1. Een minuut later 
was het Remigiusz die vanaf de zij-
lijn de keeper te ver voor zijn doel 
zag staan en met een prachtige 

boogbal de keeper passeerde: 1-2. 
Op dat ogenblik een juiste score, 
want Aalsmeer speelde goed voet-
bal en was de baas in Leimuiden. In 
de dertigste minuut was het Dami-
on die een vrije trap er bijna inran-
selde. Toch kwam de Kickers in de 
laatste minuten voor rust nog een 
keer gevaarlijk voor het doel. Na-
dat de bal via de lat weer in het veld 
kwam, werd er wel gescoord, maar 
in buitenspel positie. Het doelpunt 
werd terecht afgekeurd. De tweede 
helft moet wat betreft FC Aalsmeer 
zo snel mogelijk vergeten worden. 
Niets lukte meer en de Kickers wer-
den steeds feller om de gelijkma-
ker te forceren, met kunst en vlieg-
werk lukte het. In de twintigste mi-
nuut was het Niels Casenmiller (vol-
gend jaar FC Zaterdag?), de gevaar-
lijke buitenspeler van de Kickers, die 
na twee keer geel van de warrig lei-
dende scheidsrechter, de heer Ro-
denburg, de kleedkamer kon opzoe-
ken. Wie dacht dat Aalsmeer het nu 
wat rustiger aan kon doen, kwam 
bedrogen uit. Er zat nog steeds een 
berg zand in de motoren. Trainer 
Bragonje wisselde Jeroen voor Ri-
chard. Even later was het Damion 
die na twee keer geel ook van het 
veld afgestuurd werd. Het werd er 
allemaal niet leuker op. De leeg ge-
speelde Lennarth werd vervangen 
en dat leverde toch een mooi kans 
op voor Karol, na een mooie bal van 
Barry op Dani die listig over de bal 
stapte. Helaas schoot Karol die al-
leen op doel afging de bal iets te ver 
voor zich uit. Weg kans. Niek kwam 
er nog in voor Bewar, maar aan de 
stand kwam geen verandering meer. 
Een moeizame overwinning voor de 
FC dat veel beter kan, tien gele en 
twee rode kaarten is teveel van het 
goede. Een scheidsrechter die echt 
de tweede helft de weg kwijt was, 
maar ook spelers van beide ploegen 
die er in meegingen, was allemaal 
niet nodig. KDO pakt de eerste pe-
riode titel, verrassend en op een pri-
ma manier. Gefeliciteerd namens FC 
Aalsmeer.
Peter Springintveld

kom in het Dorpshuis. Vier nieuwe 
ronden, vier nieuwe kansen. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Finalist Erik Jan (links) naast Moreno 
Blom (154 finish).

Meander in de Clematisstraat vanaf 
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. De 
toegangsprijs is 3 euro per persoon. 
De laatste speelavond was het ge-
zellig druk met weer enkele nieuwe 
gezichten. Bij het klaverjassen wer-
den de punten als volgt verdeeld: 1. 
Mevrouw Wegman met 5631 pun-
ten, 2. Jopie Overdijk met 5142 pun-
ten en 3. Josephien Kragtwijk met 
5083 punten. De poedelprijs was 
voor Truus van de Helm met 3756 
punten. Bij het rummicuppen was 
Alie hoving met 26 punten de win-
naar en mevrouw Rieta Wiebes met 
102 punten was goed voor de poe-
delprijs. De volgende avond zullen 
de punten ook weer mee tellen voor 
het overall klassement zowel voor 
het klaverjassen als het rummicup-
pen. Neem gerust uw buren, vrien-
den of bekenden mee. Iedereen is 
van harte welkom. 
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